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A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. kiadásában, 1882-ben jelent meg Péterfalvi 
Szathmáry Károly Piros könyv a magyar nép számára című műve. Szathmáry (1831–1891) 
a szabadságharc honvéd főhadnagya, tanár, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő volt. 
1877-től a kisdedóvás miniszteri biztosa, számos ilyen tárgyú jogszabály előkészítője. 
Jelen könyve a 3–7 éves korú gyermekek védelméről szól közérthető formában, képekkel 
szemléltetve. A mű célja az, hogy a magyarországi gyermekhalandóságot csökkentse és 
az óvodákat népszerűsítse. 
A kép Pogány György A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. ifjúsági kiadványai című 
tanulmányához kapcsolódik (33–60. oldal).



A Pew Research Center 2022 áprilisában és májusában reprezentatív vizsgálatot végzett 
a tizenévesek (13–17 év) körében az Egyesült Államokban. A felmérés témája a közösségi 
médiumok és a digitális eszközök használata volt.

Vogels, Emily A. – Gelles-Watnick, Risa – Massarat, Navid (2022): Teens, social media and 
technology 2022. Report. In: Pew Research Center, 2022. 08. 10. [webportál] https://www.
pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/

Verne Gyula Utazás a Holdba (De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures) és 
az Utazás a Hold körül (Autour de la Lune) című regénye 1872-ben egy kötetben jelent 
meg. Ezt a címlapképet és a többi, híres illusztrációt Henri de Montaut (1829–1889)  
[https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916616j] készítette, eredetileg az Utazás 
a Holdba című regény 1870-es évek elején megjelent kiadásához. A kötetben 
olvasható bejegyzés (possessor-bejegyzés) szerint a könyvnek 1875-ben Prónay Gábor 
volt a tulajdonosa, aki az evangélikus bárói családból származó, 1846-ban született 
arisztrokrata lehet. A könyv – mely túlélte a 1945-ben kezdődött tömeges 
könyvmegsemmisítést – az Országos Pedagógiai Könyvtár gyűjteményének része. 

A kép Schubert András Jegyzetek egy rendkívüli utazásról című tanulmányához 
kapcsolódik (7–32. oldal).

Az eredmények közül kiemelésre kívánkozik, 
hogy a tizenévesek 95%-a rendelkezik 
okostelefonnal, 90%-uk számítógéppel (laptop, 
desktop) és 80%-uk játkékkonzollal. A fiatalok 
különböző szempontok szerint kialakított 
csoportjaink jellemzőit az 1. ábrán lehet 
tanulmányozni.

A 2. ábra tanúsága szerint a tizenévesek 46%-a 
folyamatosan használja az internetet. 
Az 2014–15-ben ez az arány még csak 26% volt.

https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/
https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916616j
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ÚTI KALANDOK VERNE GYULÁVAL
JEGYZETEK EGY RENDKÍVÜLI UTAZÁSRÓL

SCHUBERT ANDRÁS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDRÁS SCHUBERT: TRAVEL ADVENTURES WITH JULES 
VERNE: NOTES ON AN EXTRAORDINARY VOYAGE

The popularity of the French writer Gyula Verne in Hungary – both among the readers 
of youth literature and adventure novels – is quite clear from the general use of the 
Hungarian version of his name. However, Verne’s recognition is based not only on his 
great writing style or his prophetic thoughts but also on his commitment to the 
Hungarians and the fact that several of his novels have Hungarian themes or 
characters. The translation of foreign language fiction is a separate area of the literary 
culture of a nation, which is especially true of Verne's Hungarian translations. 
Recently, Hachette Publishers reissued a series of the Hungarian version of his novels, 
mainly relying on old, 19th century translations. The process of "updating" and the 
revision of the translations, provides an opportunity to survey the Hungarian aspects, 
the Hungarian characters of the novels and the different solutions of the translation. 
The translators of his works and the writer's Hungarian relations are also discussed. 
Furthermore, some insight is given into the creative process of writing, the review of 
professional literature, as well as the author’s musical taste and his relationship with 
some of his outstanding contemporaries. No rigorous scientific work could be 
undertaken; this writing is rather a set of subjective comments of a Verne aficionado.

Voyages extraordinaires, Rendkívüli utazások. Ez volt a címe annak a könyvsorozat-
nak, amelynek megírásával a mindaddig mérsékelten sikeres, ámde ígéretes írót, Jules 
Vernét bízta meg Pierre-Jules Hetzel könyvkiadó és szerkesztő. Verne meghálálta 
a bizalmat, és 1863-tól kezdve több mint négy évtizeden keresztül folyamatosan 
szállította kiadójának a történeteket. Először mindig Hetzel kéthetenként megjelenő 
Le Magasin d'éducation et de récréation (A nevelés és szórakoztatás magazinja) című 
folyóiratában lehetett olvasni őket, folytatásokban. Ezután fűzött könyvként, majd – 
többnyire a karácsonyi vásárra időzítve – díszes kötésű, illusztrált kötetként jelentek 
meg. Verne halála után a hagyatékában maradt kéziratokból fia, Michel Verne még 
számos kötettel gazdagította a sorozatot.

1 Schubert András, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információtudományi Központ 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának nyugalmazott munkatársa, Budapest
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Az elmúlt év folyamán egy váratlan és rendkívüli utazásban volt részem Verne 
társaságában. A Verne-könyvek jelenlegi „gazdája,” a párizsi Hachette kiadó, egy 
olasz vállalatán keresztül újra kiadja Verne 52 könyvét 72 kötetben, magyarul 
(julesverne.hachette.hu). A kiadó úgy határozott, hogy a könyvek jogvédelem alá 
már nem eső, többnyire már száz évnél is régebbi fordításait használja fel az új 
kiadáshoz. Mivel azonban ezek a szövegek a mai olvasó számára szinte élvezhetetle-
nek, néhol egyenesen érthetetlenek, az eredeti fordítások alapos átdolgozására volt 
szükség. Ebben a munkában vettem részt, és ennek eredményeképpen tölthettem 
egy szellemi kalandokkal teli évet Verne hőseinek társaságában.

Amit ebben az írásban talál az olvasó, azok afféle útijegyzetek. Semmiképpen sem 
tudományos alaposságú tárgyalása a sorra vett témáknak, inkább egy szó szerinti 
értelemben vett dilettáns, vagyis „gyönyörködő ember” rácsodálkozó megjegyzései.

MIÉRT VAN VERNE GYULÁNAK ÉS HŐSEINEK MAGYAR NEVE?

Jules Verne (1828–1905) nevét gyerekként Verne Gyulának ismertük meg, és 
bevallom, hogy mindmáig modorosságnak érzem, ha valaki magyar beszédben 
a francia nevet és kiejtést használja. Kimondva így ragozom: Vernében, Vernével, és 
nem Verne-ben, Verne-nel.

A külföldi szerzők nevének magyarra fordítása bevett szokás volt a XIX. század-
ban, sőt a XX. század elején is. Verne Gyula mellett May Károlyt, Winnetou szülő-
atyját is „nagy magyar mesemondóként” tiszteltük, de például James Fenimore 
Cooper, a nem kevésbé népszerű Bőrharisnya és Az utolsó mohikán szerzője sohasem 
kapta meg ezt a „tisztességet.” A magyarítás divatja nemcsak a gyermek- és ifjúsági 
könyvek szerzőit érintette, gondoljunk csak Marx Károly és Engels Frigyes példájára.

Általános szokás volt a fordításokban a szereplők keresztnevének lefordítása is, és 
ezzel együtt a családnév és a keresztnév magyar szokás szerinti sorrendjének 
használata. Az Utazás a Holdra francia kalandorát Ardan Mihályként, a Grant 
kapitány gyermekei angol nemesurát Glenarvan Edvárd lordként ismerjük meg. 
Vannak kivételek is: a „tizenötéves kapitány” Dick Sandként szerepel már a legelső 
magyar fordításokban is.

Külön figyelmet érdemelnek a Verne-regények magyar szereplőinek nevei. Négy 
könyvnek van egyértelmű magyar vonatkozása, ezek közül három került a készülő 
sorozatba: a Sándor Mátyás, A kárpáti várkastély és a A dunai hajós. (A negyedik 
a posztumusz Storitz Vilmos titka.)

A Sándor Mátyás főhőse a francia eredetiben Mathias Sandorf néven szerepel. 
Ugyanígy találjuk a legtöbb nem magyar nyelvű fordításban is, legfeljebb a kereszt-
nevet igazították át. A csehben Matyáš, a horvátban Matijaš, az olaszban Mattia, 
a lengyelben Mateusz lett. A vezetékneve mindenütt Sandorf. Egyetlen lengyel 
kiadás (Władysław Bochenek 2000-ben Krakkóban megjelent fordítása) használta 
a Matyas Sandor címet.
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A rejtélyes „f” betű eredete kétséges. Én arra gondolok, hogy Verne a Sándorfi 
nevet ismerhette valahonnan, és a német nevekben gyakori „dorf” végződés hatására 
az torzult a tollán Sandorffá. A Sándor családnév használatát az is indokolja, hogy 
a főhős a regény szerint gróf, és Sandorf vagy Sándorfi néven grófi család nem 
létezett, Sándor néven viszont igen.

Sándor Mátyás harcostársai Vernétől az Étienne Bathory és Ladislas Zathmar 
nevet kapták. Ők Báthory István és Szathmári László néven szerepelnek a „vissza-
magyarított” változatban. Báthory eredeti nevéből láthatjuk, hogy a francia divattól 
sem volt idegen a nyilvánvalóan nem francia nevek „elfranciásítása”.

Érdekes a könyv két fő negatív szereplőjének a neve. Őket a magyar fordítások 
hagyományai Sárkány és Torontál Simon néven szerepeltetik. A történet szerint 
nekik semmiféle magyar kapcsolatuk nincs. Sarcany észak-afrikai, Silas Toronthal 
pedig „Dalmáciába szakadt”, bizonytalan eredetű.

A kárpáti várkastély főhőse is gróf. Az eredetiben Franz de Télek a neve, és román 
nemzetiségűnek mutatja be a szerző. Mivel ezen a néven sem román, sem magyar 
grófi család nem létezik, nyilvánvaló, hogy Teleki Ferenc grófban a történelmi 
erdélyi Teleki család egy sarját tisztelhetjük.

A dunai hajós főhőse Szergej (Serge) Ladko, bolgár szabadságharcos. Terveinek 
megvalósításához egy időre magyar horgásznak adja ki magát. Magyar álneve Verne 
szerint: Ilia Brusch. A történet ugyan nem tisztázza, hogy Ladko tényleg olyan jól 
tudott-e magyarul, hogy a lebukás veszélye nélkül keresztülhajózhasson Magyaror-
szágon, de a valóban létező közép-kelet-európai elemekből összetákolt név nem 
igazán erre utal. Zoltán Vilmos XIX. század végi fordítása csak a vezeték- és kereszt-
név felcserélésére (Brusch Ilia) szorítkozott. A főhős Bartócz Ilona fordításában 
kapta a Borus Demeter nevet, amelyet a regényből készített film is népszerűsített. Ez 
a fordítás, és így a benne szereplő név jogvédett. A Zoltán-féle fordítás átdolgozása 
során Ladko Bús Dénes néven teszi meg kalandos útját. Reméljük, ez nem akadá-
lyozza sikerében.

„RÓLA SZÓLÓ IRODALOM”

Ifjúkoromban sok időt töltöttem különféle könyvtárakban. (Akkor még szigorúan 
csak olvasóként.) A katalógusokban böngészve a keresett szerző téma szerint 
rendezett műveinek a felsorolása után következett egy köteg karton: „Róla szóló 
irodalom” címke alatt. Sok érdekes bio- és bibliográfiát, elemzést és más csemegét 
találhatott az ember ezek között a katalóguscédulák között is.

A Library of Congress katalógusában (catalog.loc.gov) több mint 300 olyan tétel 
található, amelynek címében szerepel Jules Verne neve. A legrégebbi közülük Jules 
Claretie 1883-ban a Célébrités contemporaines (Kortárs hírességek) sorozatban Jules 
Verne címmel megjelent könyve, a legújabb pedig José Gregorio Parada Ramírez 
2021-es keltezésű munkája: Grand secret maçonnique de Jules Verne: la symbolique 



10 OLVASÁS

maçonnique et les sociétés secrètes dans son œuvre, amely a szabadkőműves szimbó-
lumok és a titkos társaságok előfordulását elemzi Verne műveiben.

A Dimensions publikációs adatbázis (www.dimensions.ai) közel 800 olyan tételt 
tartalmaz, amelyik a címében vagy az összefoglalásában Jules Verne nevét tartal-
mazza. A Nature először 1878-ban közölt lelkes méltatást Verne több könyvéről, és 
ajánlotta angol fordításukat a tudományok iránt érdeklődő ifjú olvasóközönség 
számára. A későbbiekben is jelentek meg a Nature-ben könyvismertetések Verne 
műveiről, sőt, a neve többször előfordul más szerzők tudományos-fantasztikus 
regényeinek recenzióiban – többnyire „bezzeg” példaként.

Jules Verne neve a legjelesebb orvosi folyóirat, a Lancet 1886. március 20-i 
számába is belekerült. A hírnévnek erről a formájáról Verne alighanem szívesen 
lemondott volna. Előtte történt, hogy paranoid unokaöccse egy szóváltást követően 
az író lábába lőtt. Az első műtéttel nem sikerült eltávolítani a golyót. Ez az újsághír 
késztette a Lancet szerzőjét, hogy megpróbáljon eloszlatni bizonyos tévhiteket a lőtt 
sebek ellátásával kapcsolatban, és egyszersmind reményét fejezze ki a második műtét 
sikerében. (Sajnos, az sem sikerült igazán jól, Verne élete végéig szenvedte ennek 
a szerencsétlen incidensnek a következményeit.)

A XX. század folyamán Verne művei egyre többször szerepeltek hivatkozási 
alapként tudományos munkákban. A Nature 1923. augusztus 18-i számában Sir 
Leonard Bairstow, a Londoni Egyetem aeronautika professzora A helikopter: Megéri 
az árát? című cikkében Verne Hódító Roburját tekinti „felelősnek” a helikopter 
ötletéért, és körültekintően elemzi az akkor még igen kezdetleges előkísérleteknél 
tartó jármű megvalósításának lehetséges előnyeit és hátrányait. (Asboth Oszkár csak 
1928-ban tette első próbarepülését helikopterével, amennyiben egyáltalában 
hitelesnek fogadjuk el az erről szóló beszámolókat.)2

A jelenlegi legfrissebb példa 2021 novemberéből Graeme H. Smith cikke,3 amely-
ben a szerző az Utazás a Hold körül egyik mondatában véli felfedezni a Fermi-para-
doxon első megfogalmazását.

Van továbbá két olyan periodikum, amelyek hiányoznak a Dimensionsban 
nyilvántartott irodalomból, pedig kizárólagos témájuk Jules Verne és munkássága. 
A német nyelvű Nautilus (ISSN 2365-1091) a Bremerhavenban működő Jules-Verne-
Club magazinja. 2001-es alapítása óta 325 cikk jelent meg benne. A 2008 óta megje-
lenő Verniana (ISSN 1565-8872) többnyelvű (főként angol és francia) folyóirat, 
a Verne-kutatások szakfóruma. Eddig megjelent 12 kötetében körülbelül 100 cikket 
közölt.

A Verne regényei iránti magyarországi érdeklődés szinte az eredeti művek 
megjelenésétől kezdve élénk volt. A XIX. század vége és a századforduló szellemi 
életének kiválóságai fordították magyarra a műveket (róluk majd később részleteseb-

2 Longa Péterné (2005): Asboth Oszkár, a helikopter (egyik?) feltalálója (1891–1960). Szemle. 110. 2. 
https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200504/06-technika-longa.html

3 Smith, G. H. (2021): Jules Verne's Formulation of the Fermi Question. Research Notes of the AAS. 5. 10. 
iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/ac3428
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ben lesz szó). Annak azonban nem sikerült a nyomára bukkannom, hogy bármelyi-
kük is rövidebb-hosszabb tanulmányt írt volna a szerzőről, vagy akármelyik 
művéről.

Hankiss János irodalomtörténész (1893–1959) 1924-ben közölt háromrészes cikket 
a Budapesti Szemlében A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne címmel. 
A munka később könyv formájában is megjelent. Az átfogó életrajz és műelemzés 
számos kérdése és válasza máig érvényes:

„Jules Verne sem volt mindig gyermekolvasmány. Azok közé a ritka írók közé 
tartozik, akik minden rendű, rangú és korú embert egyszerre tudnak magukkal 
ragadni. Az első regények megjelenésekor sokkal több volt a felnőtt olvasója; később 
az ifjúság percentje emelkedett a nagyokénak rovására. Itt is a felnőttek irodalma 
süllyedt volna le a gyermekek szintjére? És viszonylag nagyon hamar: pár évtized 
alatt...

Erre a kérdésre nem tudunk, de nem is akarunk sommásan válaszolni. Inkább más 
kérdőjeleket sorakoztatunk az előbbihez. Hogyan ’szállt le’ Verne, a modern tudo-
mány és technika regényírója, éppen abban a korban, amely a tudománynak és 
a technikának középponti helyet jelölt ki? Talán azért, mert túlszárnyalta a valóság? 
Vagy sikerrel licitáltak rá tanítványai, a modern regényírók?”

Míg tanulmányával Hankiss az akkoriban még elég szegényesnek tartott nemzet-
közi Verne-kutatáshoz kívánt hozzájárulni, B. Kiszely Magda 1935-ben megjelent 
Verne Gyula magyar nemzetképe (Városi Nyomda, Debrecen) című munkája 
kifejezetten a magyar olvasóközönséget célozta meg.

A később megjelent magyar nyelvű Verne-irodalomból feltétlenül említést 
érdemel a Kuczka Péter által szerkesztett A rejtélyes Verne Gyula című válogatás 
(Kozmosz, Budapest, 1978), Berencz János Verne Kislexikonja (Pallas Stúdió, Buda-
pest, 1997) és Horváth Árpád Verne, a technika álmodója című kötete (Unikornis, 
Budapest, 2005) és Longa Péterné Csodálatra méltó jövőbe látás vagy megalapozatlan 
ábrándképek? 100 éve halt meg Verne Gyula4 című írása.

A Verne Gyulával kapcsolatos, magyar nyelvű információk gazdag gyűjteménye 
a budapesti Verebély László Technikum informatikatanár-igazgatójának, Daróczi 
Józsefnek a blogja: verne.djp.hu.

VERNE HŐSEI: NEVEK, NEMZETISÉGEK

Verne regényei általában sokszereplősek. Az 1956-ban készült legendás hollywoodi 
80 nap alatt a Föld körül IMDB-oldala csak a fő stáblistán 47 szereplőt sorol fel, 
a film névvel jegyzett szereplőinek száma ezer feletti. A főbb szereplők száma 

4 Longa Péterné (2005): Csodálatra méltó jövőbe látás vagy megalapozatlan ábrándképek? 100 éve 
halt meg Verne Gyula. I–II. Szemle 110. 5 és 6. https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200512/07-
technika-longa.html; https://www.sztnh.gov.hu/hu/kiadv/ipsz/200510/07-technika-longa.html
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a legtöbb regényben 10–30 között mozog. A történetekből a szereplők nemzetisége 
nem mindig derül ki – többnyire inkább nem. A magyar szereplők esetében is 
láttuk, hogy ha kiderül is, az nem mindig helytálló, lásd Teleki gróf románnak 
minősítését A kárpáti várkastélyban.

Szereplőinek jelentős része természetesen francia. Még a nagy nemzetközi 
szereplőgárdát felvonultató utazási regényekben is az utazó főhős többnyire francia 
származású.

A francia főhősök általában elég sajátos neveket viselnek. A Bombarnac, 
Servadac, Cascabel, Dardentor családneveknek alig találhatjuk más képviselőit 
az interneten, mint Verne hőseit. Az akár francia, akár más nemzetiségű nevek 
között Vernénél nagyon kevés a „beszélő név”, vagyis az olyan, amely a szereplő 
jellemére vagy valamilyen külső vagy belső tulajdonságára utalna. Ez a tény a fordí-
tásban kétségtelen könnyebbséget okoz. A francia nevek hangzása egyes tájegysé-
gekre utalhat, ezek hangulati jelentőségét a mai magyar olvasó számára aligha lehet 
visszaadni. Még amikor a szövegben explicit utalás van is a szereplő származási 
helyére (mint pl. Clovis Dardentor perpignani vagy Cascabelék normandiai születé-
sére), a magyar átlagolvasó számára ezek nem sokat mondanak.

A „külföldi” (nem francia) nevek esetében – ahogyan Verne egy egyébként 
elismerő méltatója fogalmaz – „nem mindig választ szerencsés kézzel”.

A magyar példákra már hivatkoztam. A skandináv szereplők esetében is vannak 
furcsa választások. Az Ole Kamp sorsjegye norvég uzsorása Sandgoist. Ez a nem 
létező név a svéd Sandquist elferdítésének látszik, de ez utóbbi sem használatos 
Norvégiában.

Viszonylag kevés a német szereplő Verne regényeiben, és általában korántsem 
pozitív hősök. A francia−porosz háború előtti Utazás a Föld középpontja felé 
Lidenbrock professzora még csak kissé habókos tudós, és unokaöccsével, a történet-
mesélő Axellel együtt szerethető figura, a későbbi német szereplőket azonban 
ellenszenves, de legalábbis nevetséges színben tünteti fel. Neveiket többször a leggya-
koribb német nevek közül választja. A Bégum ötszázmilliója főgonosza Schultze, 
a főhős Schwartz álnéven hatol be Schultze főhadiszállására. A másik, karikatúra-
szerűen komikus véglet a Claudius Bombarnac Weissschnitzerdörfer bárója, akinek 
olyan hosszú neve van, hogy „nem csoda, hogy mindenhonnan elkésik”.

A temérdek szereplő között szinte csoda, hogy alig vannak ismétlődő nevek. Egy 
kivétel például a Johausen, amely a Város a levegőben megtébolyodott professzorá-
nak és a Véres dráma Livóniában bankár testvérpárjának is a neve. Ez a németnek 
mondott név a valóságban nem igazán létezik (internetes előfordulásai alighanem 
elütésnek köszönhetőek), ezért a magyar változatban – az angol fordítás mintájára – 
a sokkal gyakoribb Johansenre cseréltük.

Verne szereplőinek legnagyobb része angolszász: angol, amerikai, ausztráliai, 
kanadai. Nevük között találunk példát a leggyakoribb nevekre – még a főhősök 
között is, mint például a Rejtelmes szigetben Cyrus Smith. Van olyan, amelyik egy 
nagyon gyakori név elferdítésének tűnik, mint a Senki fia színésznője, Ann Waston 
(és nem Watson!). Azután nagyon sok olyan név van, főként a számtalan tengerész és 
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egyéb mellékszereplő között, amelyek feltűnően rövidek és a valóságban nem 
léteznek, de a kor francia olvasóközönsége alighanem „angolosnak” tartotta őket; 
mint például a Hódító Roburban a Weldon Intézet pénztárosa, Jem Cip. A magyar 
változatban itt is az angol mintát követtük, amikor a nevet Chipre „angolosítottuk”.

Verne tisztán orosz témájú könyve a Mihail Sztrogov (régebbi fordításokban 
Sztrogoff vagy Sztrogof Mihály), de több más könyve (például a Véres dráma 
Livóniában, a Caesar Cascabel vagy a Claudius Bombarnac) is kisebb vagy nagyobb 
részben orosz területen játszódik, számos orosz fő- és mellékszereplővel. Az „-ov”, 
„-ev” orosz névvégződések a francia eredetiben a hagyományos francia átírásban 
„-of(f)”, „-ef(f)” végződéssé alakulnak. A magyar átdolgozásban semmi indokát nem 
láttuk sem a keresztnevek magyarosításának, sem az orosz nevek (a helységneveket 
is beleértve) érvényes átírási szabályaitól való eltérésnek. Így a Véres dráma főhősei, 
Wladimir Yanof és Dimitri Nicolef magyarul Vlagyimir Janov és Dimitrij Nyikoljev 
néven szerepelnek, és Michel Strogoffból is Mihail Sztrogov lesz.

A Verne-regények orosz szereplőinek beállításán is erősen érződnek a francia 
külpolitika fordulatai. A krími háborúban, 1853 és 1856 között, Franciaország 
az Oszmán Birodalom szövetségese volt az Orosz Birodalom ellen. A franciákkal 
ekkor egy oldalon álló angolok és az oroszok közötti viszony alakulását ironikus 
formában jól szemlélteti a Három orosz és három angol kalandjai. A francia−porosz 
háború után a franciák egyre inkább szövetségesként tekintenek az oroszokra. Verne 
orosz szereplőiben is egyre több a pozitív vonás; a Caesar Cascabel Szergej Narkin 
grófja vagy éppen maga Mihail Sztrogov valódi romantikus hősök. Az orosz nép 
többnyire szeretetre méltó, bár természetesen nem mentes az emberi gyengeségektől. 
Ha szükséges, a bölcs és igazságos cár atyuska deus ex machinaként közbeavatkozik.

A napi politikai események mellett Vernének az egyes nemzetekről és képviselő-
ikről alkotott képét erősen befolyásolják a kor sztereotípiái. Nehéz megmondani, 
hogy ezek Verne személyes nézetei is voltak-e, vagy csak az olvasóközönség igényei-
nek igyekezett megfelelni. Lehet tudni, hogy Hetzel, Verne kiadója és jó barátja 
többször rávette az írót, hogy változtasson ezt-azt a regény cselekményén vagy 
kicsengésén, mert ezzel elősegíteni vélte a magazin és a könyv népszerűségét. 
Feltehetően Vernétől nem állhatott messze egyfajta nemzetkarakterológiai szemlélet. 
A skandinávok nyíltak és becsületesek, a magyarok, a görögök, az írek és a skótok 
szabadságszeretők, a németek pedánsok és hidegek, az angolok rátartiak és végtele-
nül konzervatívak, az amerikaiak gyakorlatiasak és pénzimádók, az olaszok és 
a spanyolok megbízhatatlanok, a kínaiak ravaszak – nyilván ezért áll ferdén a sze-
mük –, a zsidók mohók és így tovább. A franciák – nahát, ők meg franciák.

Az a tény, hogy egy-egy szereplőjével néha szinte szembemegy ezekkel a közhe-
lyekkel, azt sejteti, hogy legalábbis megpróbálja valamelyest kiegyensúlyozni 
az olvasók feltételezett előítéleteit.

Nehéz fordítási feladatot adnak a történelmi nevek. Az európai és az amerikai tör-
ténelem mellett Verne előszeretettel merít a kínai, indiai, sőt, az afrikai történelem-
ből is. Ez utóbbiak esetében már a korabeli eredeti források is sok bizonytalanságot 
tartalmaztak; a magyar fordító ezt sokszor újabbakkal tetézte, végül pedig sok 



14 OLVASÁS

esetben a mai magyar történetírói gyakorlat sem egyértelmű. Példaképpen említhe-
tem a több regényben is emlegetett Muhammad Ali egyiptomi alkirályt, akinek 
francia neve Méhémet Ali, teljes angol nevén Muhammad Ali Pasha al-Mas'ud ibn 
Agha, németül Mehmed Ali Pascha; a magyar fordításban pedig többször egysze-
rűen Ali pasa néven fordul elő. Az eltéréseket részben természetesen az arab eredeti 
( ) különböző átírásai okozzák. Az átírási problémák minden nem 
latin betűs nyelvnél (kínai, hindi, sőt – amint láttuk – az orosz) felmerülnek, 
a személynevekhez hasonlóan földrajzi nevek esetében is. Ez utóbbiakra később 
majd még visszatérünk.

Itt ejtenék szót arról, hogy a népek, nemzetek, országok mellett Verne és magyar 
fordítói számos alkalommal használják a „faj” (race) kifejezést is (pl. race jaune – 
„sárga faj”). Bár Verne számára ebben a kifejezésben nyilvánvalóan nem volt bántó 
szándék, és tökéletesen megfelelt kora elfogadott nézeteinek (lényegében az etnográ-
fiában, antropológiában máig is használatos „nagyrassz” kifejezésnek felel meg), 
a nem kívánatos áthallások elkerülésére nem használtuk az átdolgozott szövegben. 
Hasonló meggondolásból a lehetőségekhez mérten kerülni igyekeztünk a néger, 
szerecsen és hasonló, napjainkban megbélyegzőnek számító jelzőket is.

AZ A FRÁNYA NÉMET NYELV!

Verne német nyelvtudása nem tartozott az erősségei közé. Említettem, hogy a német 
nevek megválasztásában sem volt mindig szerencsés. A német nyelvismeret hiánya 
okozott más, kisebb galibát is. A Különös végrendelet című regényben szó esik egy 
Friedrich, német tudós által felfedezett különleges sugárzásról, amellyel meg lehet 
állapítani, hogy a segítségével előállított kép élő vagy halott lényről készült-e. 
A sugárzást Verne a „kritiskshalhen” néven említi, és így került a legtöbb fordításba 
is. A német fordító, látva a nyilvánvalóan értelmetlen elnevezést, óvatosan ultra-X-
sugárzásnak hívta. Ilyen sem létezik, de legalább az értelmes név látszatát kelti. 
Bernhard Krauth, a Nautilus magazin szerzője 2009-ben járt utána a magyarázat-
nak. Eszerint E. Friedrich professzor 1896-ban, a bécsi tudományos akadémián 
tartott előadásában tett említést egy általa „Kritik-Strahlen” (kritikus sugarak) 
névre keresztelt sugárzásról, amely post mortem diagnózisok felállítására alkalmas. 
A hírről beszámolt a Revue scientifique francia tudományos magazin is, amelynek 
Verne rendszeres olvasója volt. Az őt érdeklő hírekről kézírásos jegyzeteket készített, 
amelyeket kartotékszerűen rendszerezett. Élete végére körülbelül húszezer ilyen 
jegyzete gyűlt össze, de ezeket halála előtt – az utókor nagy veszteségére és bána-
tára – megsemmisítette. Mivel látása fokozatosan romlott, saját kézírását is egyre 
nehezebben ismerte fel, így történhetett, hogy az általa nem jól ismert nyelven 
feljegyzett szót elvétette.

A magyar fordító még jobban belebonyolódott a történetbe. A kutató neve 
a francia eredetiben „professeur Friedrich d’Elbing (Prusse)” volt, ami a német 
fordításban – helyesen – „Professor Friedrich von Elbing (Preußen)” lett, vagyis 
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Friedrich professzor Elbingből (Poroszország). Gaal Mózes a magyar fordításban 
a sugárzás nevét bölcsen kihagyja, a kutatót azonban „Elbing Frigyes porosz 
tudósként” említi, vagyis a d’Elbing vagy von Elbing helymegjelölést gondolja 
családnévnek, és a valóban keresztnévként is használatos Friedrichet fordítja a kor 
szokása szerint magyarra Frigyesnek.

Utóiratként jegyzem meg, hogy Friedrich professzor előadása sohasem jelent meg 
tudományos cikként, így a tudományra semmiféle hatást nem gyakorolt. Nyilván 
az előző évben publikált Röntgen-sugárzás valamilyen hangzatos, de jelentéktelen 
alkalmazásáról lehetett szó.

HELYSZÍNEK, FÖLDRAJZI NEVEK

A Rendkívüli utazások helyszíneinek kiválasztását gondos tervezés előzte meg. Hetzel 
elképzelése szerint a sorozat kötetei a Föld minden zugába elkalauzolják az olvasót, és 
Verne ennek az elképzelésnek megfelelően készítette el a történetek útitervét. Az író 
hagyatékának feldolgozói azt is megállapították, hogy Verne a földgömbjén körzővel 
és vonalzóval hálózta be a világot, és precíz számítások szerint mozgatta szereplőit 
szárazföldeken, folyókon, tengereken, óceánokon keresztül.

Raimonda Skapaitė litván geográfus kutatónő, aki az izgalmasan hangzó irodalmi 
térképészet szakterületet választotta témájául, 2018-ban elkészítette a Verne-regények 
összesített útvonaltérképét (1. ábra). Valóban viszonylag kis terület maradt fehéren.

1. ábra A Rendkívüli utazások összesített útvonaltérképe Skapaitė cikke5 szerint

5 Skapaitė, Raimonda (2018): Mapping of travel routes in Jules Verne's novels. In: Wolodtschenko, 
Alexander –Schlichtmann, Hansgeorg (2018, Hrsg): Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und 
zur Theorie der Kartographie, Dresden, Technischen Universität Dresden. 73. p. (Internationales 
Korrespondenz-Seminar 21.) https://www.researchgate.net/publication/328449245_Mapping_of_
travel_routes_in_Jules_Verne's_novels
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A földgömbön kívül Vernének természetesen rendelkezésre álltak kora legrészle-
tesebb térképei és a legjobb útleírások. Ezek alapján készítette el regényei néhol 
zavarba ejtően részletes tájleírásait és az útvonalak mentén elhelyezkedő helységek – 
kikötők, vasútállomások – végtelen felsorolásait.

A legjobb források gondos használata sem mindig biztosítéka, hogy Verne leírásai 
tökéletesen követhetőek legyenek a mai olvasó számára. A földrajzi nevek sokat 
változtak azóta: Christianiából Oslo lett, Tifliszből Tbiliszi, a Mount Everestből 
Csomolungma és így tovább. Természetesen anakronizmus lenne a korabeli leírá-
sokban a mai neveket használni, ezeket lábjegyzetben lehet hozzáfűzni a szöveghez. 
Sok nem latin betűs írásmódú hely neve nem változott, de az átírási szabályok 
módosultak. Ezekben az esetekben igyekeztünk a ma érvényes hivatalos írásmódot 
követni. Nisnij-Nowgorod helyett Nyizsnyij-Novgorod, Kincsindzsunga helyett 
Kancsendzönga szerepel a felújított szövegben. Sok esetben egyáltalán nem volt 
könnyű a franciából magyarra átírt neveket azonosítani és megtalálni a mai megfe-
lelőjüket. Biztosan maradt olyan is, ahol ez nem is sikerült.

Különösen nehéz ez annak tudatában, hogy a regényekben olykor kitalált helyne-
vek is szerepelnek. Antekirtta szigetét (Sándor Mátyás) vagy Franceville-t (A bégum 
ötszázmilliója) hiába keressük a térképeken. Vannak talányos esetek is. Nekünk, 
magyaroknak külön érdekesség, hogy a Storitz Vilmos titka című, magyar témájú 
regény fő színhelye a nem létező Ragz település. A regény magyar fordítója, Dánielné 
Lengyel Anna, Zimonyba (szerbül Zemun, ma Belgrád része) helyezi a történetet; 
más források is átveszik ezt az azonosítást. Újabb Verne-kutatások szerint a leírások 
inkább Újvidékre (Novi Sad), illetve a hozzá közeli Óbecsére (Bečej) illenek, amely-
nek akkori neve: Rácz-Becse esetleg kulcsot is ad a település vernei elnevezéséhez 
(Racz – Ragz). Ez a regény a jelenlegi sorozatban nem szerepel, ezért – szerencsére – 
nem kellett állást foglalni ebben a kérdésben. (Egyébként a fordító a főszereplő 
magyar család nevét is megváltoztatta Roderichről Radvánszkyra.)

VERNE TÁRSSZERZŐI

Általánosságban véve nem jellemző a regényírókra, hogy műveiket nem egyedül 
írják. Verne is többnyire ezt az utat követte. Mégis jónéhány esetben beszélhetünk 
műveinek társszerzőiről.

Verne első irodalmi próbálkozásai színdarabok voltak. Ismeretsége az idősebb és 
az ifjabb Dumas-val, ami az utóbbival életre szóló barátsággá alakult, nagy ösztönzés 
volt számára a színházi világ felé. Dumas színháza mutatta be a húszéves szerző első 
darabját, az Eltört szalmaszálakat (Les pailles rompues), amelyben az ifjabb Dumas, 
ha nem is szerzőtársként, de mindenképpen alkotótársként segítette barátját – ahogy 
azt a darab dedikációjában Verne sem habozott elismerni. További színdarabjai 
közül néhány Michel Carré és Aristide Hignard „társszerzőségével” került színpadra, 
ők írták ugyanis a dalbetétek szövegét, illetve zenéjét. Tizenöt színdarabja legtöbbjé-
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nek a színlapján az övén kívül szerepel legalább még egy név, egy tapasztalt színpadi 
szerzőé vagy dramaturgé, aki a cselekmény színpadra állításában segítette a szerzőt.

A „társszerzők” sorában különleges helyet foglal el Verne kiadója és barátja, 
Pierre-Jules Hetzel (1814–1886). Ez a kiváló férfiú nemcsak kiötlője és gyakorlati 
megvalósítója volt a Különleges utazások sorozatnak, hanem mindvégig ötletadója és 
gondos szerkesztője volt a regényeknek. Tanácsaival nemegyszer késztette Vernét 
a helyszínek, a szereplők, a cselekmény módosítására – többnyire a nagyobb népsze-
rűség érdekében. Hetzel kvázi társszerzői szerepét a Verne-kutatás is elismeri, 
Masataka Ishibashi japán Verne-szakértő 2007-ben, Párizsban megvédett doktori 
disszertációjában (Description de la Terre comme projet éditorial: "Voyages 
extraordinaires" de Jules Verne et système de l'éditeur Hetzel) alaposan feltárja 
a szerző és a kiadó közötti sajátos kölcsönös kapcsolat természetét.

A Különleges utazások sorozaton kívül 1885-ben megjelent A Cynthia hajótöröttje 
a címlapján valódi társszerző nevét tünteti fel André Laurie személyében. A társszer-
zőség valódi, a név azonban nem. Ezt az álnevet Jean François Paschal Grousset 
(1844–1909) francia politikus, újságíró, fordító és regényíró használta szépirodalmi 
munkáiban (más műfajokban más álneveken publikált). A regénynek (és szerzőjének) 
kalandos a története. Grousset több történetének a kéziratát is elküldte Hetzelnek, aki 
félretette azokat. Időközben Grousset heves politikai csatározásokba keveredett. Egy 
halálos végű párbaj következtében börtönbüntetésre ítélték. Az 1871-es Párizsi 
Kommünben vezető szerepet játszott. A Kommün bukása után Új-Kaledóniába 
száműzték. Onnan megszökött, és San Franciscóban telepedett le. Csak az 1880-as 
amnesztia után térhetett vissza Párizsba. Ezalatt Hetzel kiadásra érdemesnek találta 
a kéziratot, és – a szerző bizonytalan távolléte miatt – Vernére bízta a könyv végleges 
megírását. Miután Grousset (alias Laurie) visszatért Párizsba, a regény végül kettőjük 
nevén jelent meg. Verne-kutatók szerint a Bégum ötszázmilliója és a Dél csillaga 
megírásában is felhasználta Verne a Hetzelnél található Laurie-kéziratokat. Grousset 
életének hátralévő részét főként a politikának szentelte, de – André Laurie néven – 
folyamatosan jelentek meg önállóan írt tudományos-fantasztikus regényei is.

Jules Verne öccse, Paul (1829–1897), fő tevékenységét illetően tengerész volt. 
Alighanem bátyja hatására ő is érdeklődött az írás iránt. Főként a hajóútjairól írt 
útibeszámolókat, de a fikcióval is megpróbálkozott. A Mont Blanc megmászása című 
novelláját bátyja beleszerkesztette kisebb írásait tartalmazó, 1874-ben megjelent 
Doktor Ox eszméje című kötetébe. Öccsének a Rotterdamból Koppenhágába a „Saint 
Michel” gőzhajó fedélzetén című útibeszámolóját pedig a Jangada című regényének 
függelékeként használta fel.

Még intenzívebb volt a családi együttműködés fiával, Michellel. Michel Jean Pierre 
Verne (1861–1925) maga is író és szerkesztő volt. Ifjúkorában kezelhetetlen viselke-
dése miatt édesapja egy időre nevelőintézetbe küldte; később viharos nőügyeivel is 
apja rosszallásával találkozott. Jules Verne időskorára összebékültek, és a fiú nagy 
segítségére volt apjának az írásban. Mint már szó volt róla, az idős Verne látása 
rendkívül megromlott, élete végére gyakorlatilag megvakult, és ezért Michel végezte 
el az időskori kéziratok letisztázását, végleges formába öntését. Ennek során gyakran 
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lényegesebb módosításokat is végrehajtott a szövegeken. A Verne halálának évében 
kiadott Világítótorony a világ végén, valamint a posztumusz megjelent kilenc regény 
(köztük két magyar vonatkozású: A dunai hajós és a Storitz Vilmos titka) Michel 
Verne munkája nyomán nyerte el végső alakját. A Verne-kutatások szerint három 
Vernének tulajdonított könyv: a Világítótorony a világ végén, Az aranyvulkán és 
a Thompson és Társa gyakorlatilag teljes egészében Michel Verne munkája. Bár maga 
Verne kiváló írónak tartotta a fiát, arról megoszlanak a vélemények, hogy apja 
kéziratainak átdolgozásával javította vagy rontotta-e a szóban forgó műveket.

Mint ismeretes, a Biblia és Marx–Engels művei után Verne regényeit fordították le 
a legtöbb nyelvre. A fordítások közül igen sok nem az eredeti szöveg hiteles tolmá-
csolására, hanem a megcélzott olvasóközönség (többnyire a „serdületlen” vagy 
serdülő ifjúság) igényeinek kielégítésére törekedett. Így rengeteg lerövidített, 
alaposan átdolgozott kiadás jelent meg, amelyeknek a fordítóit, átdolgozóit akár 
alkotótársaknak is tekinthetjük – függetlenül attól, hogy tevékenységük hasznára 
vagy kárára volt-e az eredeti változatnak.

Még aktívabb közreműködői voltak (vannak, lesznek) a nemzetközi Verne-iroda-
lomnak azok az alkotók, akik Verne regényei nyomán képregényeket, színdarabokat, 
filmeket, tv-sorozatokat készítettek. Ezek minősége rendkívül heterogén, de vitatha-
tatlanul hozzájárulnak Jules Verne életművének népszerűsítéséhez.

VERNE MAGYAR FORDÍTÓI

Magyarul elsőként Verne 1864-ban kiadott második regénye jelent meg 1865-ben 
Beöthy Leó fordításában, Utazás a Föld központja felé címmel. Beöthy Leó 
(1839−1886) „civilben” az Országos Statisztikai Hivatal aligazgatója, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja volt. A társadalmi fejlődés kezdetei című, 
1882-ben megjelent munkájával elnyerte az MTA Marczibányi-díját. Irodalmi 
munkássága főként fordításokra szorítkozott. Verne könyvei közül mást azonban 
nem fordított le.

Az azóta eltelt több mint másfél évszázadban Verne regényeinek közel 250 
magyar fordítása született, körülbelül 80 fordító tolmácsolásában. Közülük a legter-
mékenyebb Zempléni P. Gyula (1856–1902) volt, akinek 24 Verne-regény fordítását 
köszönhetjük. Jogot végzett, de újságíróként, szerkesztőként tevékenykedett egész 
(nem túlságosan hosszúra mért) életében. Szépirodalmi munkásságát fordításain 
kívül gyermekmeséinek több gyűjteménye képviseli. Felesége, Zempléni P. Gyuláné 
Elek Irma írónő volt, aki egy könyvvel maga is hozzájárult a magyar Verne-fordítá-
sok sorához (Servadac Hector. Utazás a naprendszerben).

A lefordított könyvek számában nem vetélkedhet Zemplénivel, de Verne művei-
nek magyarországi elterjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Szász Károly 
(1829−1905), egy hihetetlenül érdemdús család egyik legkiválóbb tagja. Ő maga, 
édesapja és legidősebb fia (mind a hárman Szász Károly néven) az MTA tagjai 
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voltak. Író, költő, műfordító, szerkesztő, újságíró és mindemellett lelkész és teológus, 
a dunamelléki egyházkerület püspöke. Matematikus apjától örökölhette a természet-
tudományok iránti érdeklődést és az azokban való jártasságot. Mindezek az adottsá-
gok Verne egyik legavatottabb magyar szószólójává tették.

Heckenast Gusztáv, a legendás nyomdász és könyvkiadó 1854-ben alapította meg 
a Vasárnapi Ujság (eredeti helyesírás!) magazint. Szász Károly az alapítástól kezdve 
közreműködője volt a lapnak. Heckenast hamar felfigyelt Verne sikereire, és bár 
az első Verne-regényt (a már említett Beöthy-fordítást) nem ő adta ki, 1869-ben 
megbízta Szász Károlyt, hogy a magazin számára kivonatos fordításokat készítsen 
Verne munkáiból. Ezeket – a francia eredeti mintájára – heti folytatásokban közölte. 
1869-ben elsőként az Utazás a Holdba jelent meg ebben a formában, majd 1870-ben 
az Utazás a Hold körül. A folytatásos sorozat sikere nyomán a két regényt könyv 
formájában is kiadta. Bár Heckenast a kiadót 1873-ban eladta az akkor alakult 
Franklin-Társulatnak,6 a Vasárnapi Ujság folyamatosan közölte a folytatásos 
Verne-regényeket: 1899-ig összesen huszonnyolcat.

A Franklin-kiadványok fordítói között találjuk Szász Károlyon és Zempléni P. 
Gyulán kívül Huszár Imrét (1838–1916), Gaal Mózest (1863–1936), Zigány Árpádot 
(1865–1936) és Vértesi Arnoldot (1834–1911). A századvég, századforduló írói-újság-
írói világának ezek a ma már kevéssé ismert jeles alakjai a kor irodalmi szófordula-
taiban bővelkedő, bár a természettudományos ismeretek terén sokszor jól érzékel-
hető járatlanságot tanúsító szövegeket alkottak. Alighanem ők is nagyban 
hozzájárultak, hogy a késői olvasók között egy olyan lírai alkat, mint Nemes Nagy 
Ágnes is így ír Vernéről: „Okulhatunk ügyetlenségén, régimódiságán, elbűvölő XIX. 
századiságán. Szívünkhöz szoríthatjuk gondolatban az ő cilinderkalapjait, tündök-
lően édes léghajómodelljeit […] mindazt, amit úgy nevezhetnénk, hogy a technika 
biedermeiere."

A XX. század folyamán Verne könyveinek nagy részét újrafordították. Ezt részben 
jogi és pénzügyi megfontolásokból tették a kiadók (olcsóbb volt újrafordíttatni, mint 
megvenni a létező fordítás jogait), részben a szövegek elavulása, az olvasók új 
generációja számára elengedhetetlen korszerűsítése tette szükségessé. Az átdolgozá-
sokban, illetve újrafordításokban jelentős részt vállalt Majtényi Zoltán (1933–), aki 
1957-től volt a Móra Könyvkiadó felelős szerkesztője. Évtizedeken keresztül a Móra 
volt a kiadója az összes magyarul megjelent Verne-könyvnek. Később ő fordította le 
Jules Verne kevésbé ismert költői munkáit is. Ezek a többségükben 20-21 éves 
korában írt költemények főként szerelmi, vallási és politikai témájúak, és franciául is 
csak 1989-ben adták ki őket először.

A 80 fordító között feltűnik néhány olyan személy neve, akik ugyan csak egy-egy 
Verne-művet ültettek át magyarra, de más területen végzett irodalmi vagy tudomá-
nyos munkásságuk révén felhívják magukra a figyelmet. Érdekes lenne megtudni, 

6 A Franklin-társulat szerepéről a magyar gyermek- és ifjúsági könyvek kiadásában kiváló összefoglalót 
írt Pogány György (2019): A Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. és ifjúsá-
gi kiadványai 1873–1945. Könyv és Nevelés. 21.3−4. 84–125. p.
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vajon mi motiválta őket erre a munkára. Feltehetőleg sokszor pénzkereseti lehetőség 
volt a fordítás; politikai vagy más okból háttérbe szorított írók esetén néha az egye-
düli. De lehetnek közöttük más, személyes vonzódások is. Visszaemlékezésekből, 
levelezésekből talán ki lehetne kutatni.

Néhány példa: Mérei Ferenc (1909−1986) a magyar pszichológia meghatározó 
egyénisége volt. 1956-os politikai szereplése miatt 1958-ban bebörtönözték. Öt év 
után szabadult, de szakmai munkáját még hosszú ideig megnehezítették. Észak dél 
ellen fordítása 1967-ben jelent meg. Bajomi Lázár Endre, a francia irodalom egyedül-
álló ismerője és tolmácsolója egyetlen Verne-művet fordított le, az Antifer mester 
csodálatos kalandjait 1962-ben. Gábor Andor (1884–1953), aki később kabaré- és 
vígjátékszerzőként, valamint a Ludas Matyi című vicclap alapító főszerkesztőjeként 
szerzett nagy hírnevet, 22 éves ifjúként a Világ ura fordításával írta be magát 
a Verne-bibliográfiába. Passuth László (1900–1979) író, irodalomtörténész esetében 
tudjuk, hogy 1948–1956 között csakis fordításokat publikálhatott, azokat is csak 
álnéven. Ő fordította le a Tizenötéves kapitányt 1949-ben. Sztrókay Kálmán (1886–
1956) tanár, a tudományos ismeretterjesztő irodalom nagy klasszikusa, akinek 
művei kutatók több generációját vezették be a tudomány világába (többek között 
engem is), 1919-ben fordította magyarra a kevéssé ismert Arany meteor című 
posztumusz Verne-regényt. A regénynek újabb fordítása azóta sem készült. 
(A készülő sorozatban is az eredeti Sztrókay-fordítás jelenik meg változtatás nélkül.)

VERNE MAGYAR FORRÁSAI

Verne jól ismerte a könyvei megírásához szükséges szakirodalmat: a legkorszerűbb 
földrajzi, néprajzi és technikai könyveket, írásokat; hézagos angol és német nyelvtu-
dása miatt főként azokat, amelyek megjelentek franciául is.

Két magyar szerzőre név szerint is hivatkozik, ami nem mindig jellemző Vernére. 
Mind a kettő a Claudius Bombarnac úti kalandjait gazdagítja. Az egyikük Vámbéry 
Ármin (1832–1913). Bizonyára nagy hatással volt Vernére a magyarul 1865-ben 
Közép-Ázsiai utazás, franciául 1867-ben Egy áldervis utazásai Közép-Ázsián 
keresztül Teheránba és Khívába címmel megjelent könyve, amelynek több megállapí-
tását is megemlíti. Különösen megragadhatta a figyelmét egy ételrecept, amely álljon 
itt Vámbéry eredeti szövegezésében:

„Ezen ételek közöl egyet leírok, s jó falatként ajánlhatok az európai olvasónak. 
A mantuj, egy neme a tésztának, vagdalt hússal, mely zsírral-s fűszerekkel van 
keverve, megtöltve, és különös módon megfőzve. Tudniillik egy oly vízzel teli katlan 
tétetik a tűzre, mely fent be van zárva, s csak egy ökölnyi nyílással bír. Erre három-
négy keményen záródó szita jő, melyeknek legalsaja tésztával a katlanhoz ragasztatik. 
Ha a víz forr, s a sziták eléggé megteltek gőzzel, a mantuj először a legfelső, aztán 
az alsóbb szitákba tétetik, melyekben mindaddig marad, míg egészen meg nem főtt. 
Nem különös-e, hogy a kínaiak még a gőzt is felhasználják ételeikhez? A megfőtt 
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mantujok gyakran még zsírban megsüttetnek, akkor zenbuszi (asszonycsók) nevet 
nyernek. Kasgari és jarkendi barátaimnak még sok különös ételök volt, de mindezek 
leírását arra bízom, aki tatár szakácskönyvet akar készíteni.”

A receptet a tatár szakácskönyvek készítőin kívül egy esetleges Verne-szakács-
könyv összeállítóinak is figyelmébe ajánlom.

A másik (némi jóindulattal) magyar forrás Ujfalvyné Bourdon Mária, vagyis 
Marie de Ujfalvy-Bourdon (1842–1904). Ő persze valójában francia volt, de Ujfalvy 
Károly Jenő (1842–1904) feleségeként „beházasodott” a magyarságba. Ő maga is 
nyelvész és etnológus volt, aki férjével tett ázsiai útjairól – természetesen franciául – 
írt színes beszámolóival Franciaországban nagy népszerűségre tett szert. Az ő 
megállapításaira – Claudius Bombarnac álarca alatt – is többször hivatkozik (név 
szerint!) az író; még szó szerint is idézi a tadzsik férfiakról adott leírását:

„A hajuk rendszerint éppen olyan fekete, mint rendkívül sűrű szakálluk. Szép, 
szabályos metszésű szemeik többnyire barnák. Az orruk igen szép, az ajkaik finomak 
és a fogaik aprók. A homlokuk magas, széles, és arcuk tojásdad.”

A MAGYAR NYELV VÁLTOZÁSAI

A nyelvészek bizonyára töviről-hegyire feltárták azokat a változásokat, amelyek 
a magyar nyelvben a XIX–XX. század fordulójától napjainkig végbementek. Itt most 
csak azokról a tapasztalataimról tudok beszámolni, amelyekre a közel tízezer 
oldalnyi szöveg feldolgozása során szert tettem. Elnézést kérek a nyelvtudományban 
nálam járatosabb olvasóktól a nyilvánvalóan sok szakszerűtlenségért.

A változásokat három fő csoportba sorolnám:
1. A helyesírás változásai;
2. A szóhasználat és a toldalékolás változásai;
3. A mondatszerkezet változásai.

Vegyük őket sorra!

1. A XIX. században, illetve a XX. század legelején kiadott könyveknek az egyik 
legszembetűnőbb sajátossága a cz kettős betű használata a c hang jelölésére. Olvasás-
pszichológus legyen a talpán, aki megmondja, hogy miért, de nekem a családi 
könyvtárunkban található könyvek jelentős részének élvezetét ez a kis különösség 
akadályozta meg. (Ugyanakkor a kisföldalatti „utcza” feliratait kimondottan 
bájosnak találtam.) A cz-s írásmód alól Simonyi Zsigmond 1903-ban kiadott iskolai 
helyesírási útmutatója adott felmentést, amivel a könyv- és újságkiadók hamarosan 
éltek is, bár a Magyar Tudományos Akadémia csak 1922-ben szentesítette ezt 
a változást. Ugyanez volt a sorsa a hosszú kettősbetűk rövidített írásmódjának is: 
cscs helyett ccs, nyny helyett nny stb. A Verne-regények magyar fordításainak 
eredeti kiadásai többnyire a régi írásmódot követték.
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A XIX. századi szövegek másik feltűnő helyesírási sajátossága a vonatkozó 
névmások mutató névmási részének („a”) különírása: „aki” helyett „a ki”, „amikor” 
helyett „a mikor” stb. A Verne-fordítások idején a még korábbi „az ki”, illetve „a’ ki” 
változatot már nem használták.

Ezeket a változásokat akár tekinthetjük a helyesírás egyszerűsödése tanújeleinek 
is. Sok következetességet nem találunk azonban a rövid és hosszú mássalhangzók 
használatának változásaiban. A „hoszú”, „boszú”, „épen” szavak „hosszú”, „bosszú”, 
„éppen” alakra hosszabbodtak, a „vajjon” és a „kevésbbé” pedig „vajon” és „kevésbé” 
formára rövidültek. A nyelvtan tudósai bizonyára tudnak rá magyarázatot.

A helyesírás témakörébe sorolhatjuk a központozás kérdését is. A vessző a mai 
helyesírási szabályzat által többé-kevésbé következetesen szabályozott használatának 
nyomát sem találjuk; a vesszők használata a magamfajta járatlan olvasó számára 
eléggé esetlegesnek tűnik.

2. A nyelvváltozás egyik alapvető eleme a szókincs változása. Egyes szavak eltűnnek 
a nyelvből, mások létrejönnek, megint mások megváltoztatják jelentésüket. Különö-
sen veszélyes, ha egy szó a régi és új jelentésében is értelmezhető, csak éppen mást 
jelent. A Verne-szövegekben gyakran előforduló „megkísérteni” szó nem a bűnre 
csábítással kapcsolatos, hanem „megkísérelni” – vagy köznapibb szóhasználattal 
„megpróbálni” – jelentésű. „Felkeresni” a mai nyelvhasználat szerint ismerőseinket 
vagy legalábbis egy ismert címet szoktunk, a Verne-fordítások idejében ezt a szót 
„megkeresni”, „felkutatni” értelemben használták. A „koronként” helyett ma 
„időnkéntet” mondunk, a „váltakozva” jelentésű „hol – hol” („hol erre, hol arra”) 
szópár helyett a „majd – majd” volt akkoriban használatos. A XIX. századi fordítások 
szinte minden bekezdésére jut egy-két elavult szó vagy fordulat. Kardoskodhatunk 
amellett, hogy ezek színezik, fűszerezik, veretessé teszik a szöveget, de meghajolha-
tunk az előtt a vélemény előtt is, hogy ezek riasztóan hathatnak az olvasóra – a jelen-
legi átdolgozásokban többnyire ezt az utóbbi utat követtük.

Drasztikus változások történtek az igék ragozásában.
Az igék elbeszélő múlt ideje („kérdé”, „felelé”) teljesen eltűnt a nyelvből. A Verne-

fordítások párbeszédes részeiben szinte kizárólag ez az igealak fordult elő. Természe-
tesen ezek helyett ma már a „kérdezte”, „felelte” alakokat használjuk. Érdekes 
megjegyezni, hogy a „válaszolta” helyett általában nem a „válaszolá”, hanem 
a „viszonzá” szó található.

Egy másik jellemző folyamat az igék ikes ragozásának fokozatos kiszorulása. Mára 
jószerivel a nyilvánvaló kijelentő mód, jelen idő, egyes szám harmadik személyen 
kívül („eszik”) csak az egyes szám első személy („eszem”) használatos. Feltételes 
módban például már kifejezetten félreértést okozhat az „ehetnék”: „ikesül” ez 
a harmadik személyű alak („ő ehetnék”), a mai használat már inkább első személyű-
nek érzi („én ehetnék”), harmadik személyben az „ő ehetne” a szokásosabb forma. 
Az átdolgozásokban – fájó szívvel! – lemondtunk az ikes ragozás szépségeiről.

A toldalékok (ragok, jelek, képzők) használatában is sok apró változás történt. 
A „-vést” képző („nézvést”) például kikopott a nyelvből; még érthető, de avítt.
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Érdekes apróság, hogy a kötőhangként használt középzárt magánhangzók (o, ö) 
sok esetben zárttá (u, ü) alakultak („szemök”: ma „szemük”, „látniok”: ma „látniuk”).

3. A mondatszerkezet változásait a legnehezebb értelmezni egy magamfajta dilet-
tánsnak. A mondatok általában hosszúak és bonyolultak, a számos közbevetett 
mellékmondattól néha alig követhető a szöveg. A szórend gyakran feltűnően eltér 
a ma használatostól. Nem tudom, hogy ez a kor általános iránya volt-e vagy a fordí-
tók személyes preferenciája, esetleg Verne francia mondatainak mechanikusan hű 
fordítása vezetett ide. A mondatok széttördelésével, a szórend helyreállításával sokat 
lehetett javítani a szöveg olvashatóságán.

A ZENE VERNE REGÉNYEIBEN

A zene lényeges szerepet játszott Verne életében és munkásságában. Pályájának 
kezdetén színházak számára a Carré–Hignard szerzőpáros közreműködésével zenés 
színdarabokat, operetteket írt. A magánéletben nagy zenerajongó és kellemes 
társasági zongorista volt.

Könyveiben számos zenei utalás található. Első helyen egy kevéssé ismert, 
időskori „karácsonyi meséjét” említhetem, amelynek már a címe is zenei: Disz úrfi és 
Esz kisasszony (M. Ré-Dièze et Mlle Mi-Bémol). Az egész mesét átszövik a zenei 
utalások és az orgona hangszerének bemutatása. A Svájcban játszódó történetek 
egyik szereplője, Efferane orgonajavító mester a bemutatása szerint magyar szárma-
zású, de ennek a könyvben semmi jelentősége nincsen. Ez az írás nem került be 
a mostani válogatásba.

Szintén főszerepet játszik a zene az Úszó sziget című regényben, amelynek 
főszereplője egy vonósnégyes. A történet során bőven akad alkalom arra, hogy az író 
a zenéről, a különböző nemzetek zenei ízléséről kifejthesse a véleményét. Remek 
lehetőséget talál, hogy népszerűsítse saját zenei kedvenceit: nagy szerepet kap 
például a könyvben honfitársa és részben kortársa, George Onslow (1784–1853) 
zenéje. Magam is meggyőződhettem róla, hogy ezzel a manapság kissé elfeledett 
zeneszerzővel milyen méltatlanul bánt az utókor.

Mutatóba álljon itt a kvartett egyik előadásának teljes programja:
Mendelssohn: Első kvartett, e-moll op. 12;
Haydn: Második kvartett, F-dúr op. 16;
Beethoven: Tizedik kvartett, e-moll op. 74;
Mozart: Ötödik kvartett, A-dúr op. 10.

És egy másiké:
Beethoven: Ötödik kvartett, A-dúr, op. 18;
Mozart: Második kvartett, d-moll, op. 10;
Haydn: Második kvartett (II. tétel), D-dúr, op. 64;
Onslow: Tizenkettedik kvartett, Esz-dúr, op. 10.
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A válogatások alighanem jól tükrözik az író zenei ízlését.
A profi zenészeken kívül más szereplők is csillogtatják hangszeres tudásukat. 

Nemo kapitány a lelki egyensúlyát orgonajátékával tartja karban. Tartelett úr, 
a Robinsonok iskolája tudós táncmestere mestere a „zsebhegedűjének” is. Ugyaneb-
ben a regényben Fiona Holloway (az eredetiben Phina Hollaney) a Vőlegény búcsúja 
című divatos dal (alighanem Luigi Gordigiani (1806−1860), az „olasz Schubert” La 
Partenza című szerzeményéről van szó) zongorázása közben engedi kalandos útjára 
szerelmét, Godfrey-t. A zongorajátékkal kísért párbeszéd leírása valódi zenei-iro-
dalmi bravúr.

Sok másik regényben is lényeges szerepet kapnak zenei motívumok. Verne 
ismeretében nem túl meglepő, hogy vannak közöttük a fantázia szülöttei is. A kár-
páti várkastély drámai csúcspontján az operaénekesnő, Stella (az eredetiben La 
Stilla), Amorati Orlando című operájának strettája közben rogy holtan össze:

„Innamorata, mio cuore tremante,
Voglio morire...”

A zeneszerző fiktív, így természetesen az opera címe (nem tévesztendő össze 
Händel azonos című operájával) és az ária is az. A zenemű azonban – egy különleges 
kép- és hangfelvétel formájában – még fontos szerepet játszik a regényben.

A Város a levegőben megtébolyult Johansen (az eredetiben Johausen) doktora 
a félig ember, félig majom „vagdik” uralkodójaként Weber A bűvös vadász című 
opera keringőjének egy sípláda segítségével történő megszólaltatásával bűvöli el 
alattvalóit. A sípláda ezen kívül csak „valami siralmas német románcot” tudott 
lejátszani.

A Claudius Bombarnac színész házaspárja, Caterna úr és felesége, a hosszú 
távol-keleti utazás során előszeretettel múlatja az időt francia vígopera- vagy 
operettrészletek előadásával. Ezt a műfajt Verne nyilván kiválóan ismerte fiatalkori 
színmű- és librettóírói korszakából. Előkerül Jean Robert Planquette (1848–1903) 
akkor még egészen friss, de máig is népszerű operettjéből, a Cloches de Corneville-
ből (A corneville-i harangok) Henri márki belépője („J’ai fait trois fois le tour du 
monde”, az énekelt magyar fordításban „Bejártam tízszer a világot”), a tercett 
François-Adrien Boieldieu (1775–1834) La dame blanche (A fehér asszony vagy másik 
fordításban A fehér nő) című operájának második felvonásából, vagy a mára 
feledésbe merült Louis-Aimé Maillart (1817–1871), Párizsban hatalmas sikerrel 
játszott Les dragons de Villars (Villars dragonyosai) című vígoperájának egy részlete. 
Érdekesség: ennek a legutóbbi operának a budapesti bemutatóját az Operaházban 
Gustav Mahler vezényelte 1888-ban.

A Fekete Indiák rokonszenves fiatal bányásza, Jack Ryan, csodálatos énekhangjá-
val tűnik ki társai közül, amellyel esküvőkön, népünnepélyeken énekli a hagyomá-
nyos skót balladákat. Ugyanebben a könyvben egy részletes és szakszerű leírás 
található a skót duda hangolásáról és dallamvilágáról, egy hagyományos dallamírási 
módszerrel illusztrálva. Egy kis figyelemmel és ügyességgel bármilyen hangszeren 
utánajátszható.



OLVASÁS 25

Az egzotikus hangszerek és zenei előadások bemutatása gyakori témája a regé-
nyek afrikai és ázsiai útleírásainak, feltehetően az áttanulmányozott útirajzok 
leírásai, illusztrációi alapján. Kérdéses, hogy Verne valaha is hallotta-e ezeket 
a zeneműveket, de forrásainak véleménye és saját, igen konzervatív ízlésvilága 
nyomán finoman szólva is tartózkodóan nyilatkozott ezekről. Az Úszó szigetben 
a tongai „nagyon primitív zenekar rikácsoló hangú furulyákból állt” – lehet, hogy 
az előadást hallva, magunk sem lennénk más véleményen.

A KLASSZIKUS ÉS A KORTÁRS IRODALOM

Verne már egészen fiatalon, szülei baráti körének segítségével, bekapcsolódott Párizs 
irodalmi szalonjainak életébe. Ismeretsége a két Dumas-val, majd életre szóló 
barátsága az ifjabbal, tanítványi rajongása Victor Hugo iránt – amit ugyan a mester 
nem viszonzott maradéktalanul –, a párizsi irodalmi társaság ismert és közkedvelt 
tagjává tették.

Hetzellel való munkakapcsolata és későbbi barátsága újabb elismeréseket szerzett 
neki, így George Sand, Théophile Gautier és a kritikus Jules Claretie az író lelkes 
támogatója lett; a legutóbbi írta Vernéről 1883-ban az első életrajzi könyvet.

A hivatalos irodalmi körök megítélése nem volt ilyen egyértelmű. Az Académie 
française, amelynek Verne életében nemcsak olyan kimagasló írók, mint Victor 
Hugo, az ifjabb Dumas vagy Musset voltak tagjai, hanem a könnyedebb irodalmi 
műfajokat képviselő Sardou vagy Scribe is, nem is említve a francia irodalom 
számos, azóta lényegében elfeledett alakját, még csak nem is jelölte sohasem tag-
ságra. Az irodalmi fősodorból kieső ifjúsági íróként való „megbélyegzését” egész 
életében fájlalta. Némi vigaszul szolgálhatott számára, hogy kortársai közül Balzac, 
Stendhal, Flaubert vagy Zola sem részesültek az akadémiai tagság kitüntetésében.

Verne minden alkalmat megragadott, hogy az általa nagyra tartott írótársainak 
a nevét vagy egy-egy művének sorait, gondolatait beillessze történeteibe. Victor 
Hugo hivatkozási alap volt, akár a Hold, akár a Duna leírásáról volt szó. Az idősebb 
Dumas emlékét egy teljes könyvvel idézte meg: a Sándor Mátyás nem titkoltan 
a Monte Cristo grófja mintájára született. Barátjának, az ifjabb Dumas-nak írt 
levelében a könyvet neki és édesapja emlékének ajánlja. Híres válaszlevelében ifjabb 
Dumas ezt írja: „A kettőtök közötti irodalmi rokonság olyan nyilvánvaló, hogy 
irodalmi értelemben te inkább a fia vagy, mint én. Régóta kedvellek, és örömömre 
szolgál, hogy a testvéred lehetek.”

Honfitársai mellett Edgar Allen Poe volt nagy példaképe. Az ő emlékének is egy 
teljes könyvet szentelt: A jégszfinx Poe Arthur Gordon Pym, a tengerész című 
történetének az újragondolása és továbbírása.

Émile Zolához fűződő viszonya meglehetősen ellentmondásos volt. Mindketten 
Hetzel kiadói körébe tartoztak, ami egy bizonyos közösséget teremtett közöttük. 
Nyilvános állásfoglalásaiban Zola készséggel elismerte Verne meseírói sikereinek 
jogosságát, de úgy vélte: „A Különleges utazások kötetei jól fogynak, ahogy az ábé-
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céskönyvek és az imakönyvek is jól fogynak. A kortárs irodalomban azonban 
egyiknek sincs jelentősége.” Viszonyuk még jobban elmérgesedett a Dreyfus-per 
folyamán, amikor ellentétes oldalra kerültek. Verne Zola iránti érzéseit mindössze 
egy kis ironikus megjegyzésben nyilvánítja ki a Clovis Dardentorban, amikor 
a címszereplő kifinomult lelkű inasa távozását fontolgatja szabadszájú gazdájától. 
„Más helyet keres! Lehetőleg a francia Akadémia valamelyik akadémikus tagjánál, 
aki válogatott kifejezéseket használ, talán éppen nem Zolánál...” Megjegyezzük, 
hogy Vernéhez hasonlóan Zolát sem fogadta be a francia irodalmi kánon, és ő sem 
lett a francia akadémia tagja (bár őt kétszer is jelölték).

Verne már az elemi iskolában kitüntette magát görög- és latintudásával, és ezt 
a tudást később is megőrizte és felhasználta. Szinte mindegyik könyvében találha-
tunk latin idézeteket és mondásokat – ebben is rokonságot mutat Jókai Mórral.

Néhány szereplőjének a klasszikusokhoz való vonzódását fő jellemzői egyikévé 
teszi. Az Antillák világa kísérő tanára, Patterson úr, lépten-nyomon latin mondások-
kal fűszerezi beszédét, olykor – ahogy az író hozzáteszi – nem egészen odaillőkkel is.

A latin szövegek magyar megfelelőjét igyekeztünk a lehető legjobb változatban 
megadni. Ebben a feladatban – ha rendelkezésre álltak – Devecseri Gábor műfordítá-
sai, illetve Bede Anna Horatius-átültetése voltak nagy szolgálatunkra.

Az ókori szerzőkön kívül Verne a közelebbi múlt néhány klasszikusát is előszere-
tettel citálja: a skót témájú regényekből nem maradhat ki Walter Scott. A Fekete 
Indiák mérnökénél, „James Starrnál mindig kéznél volt egy idézet Walter Scott 
műveiből”. A zöld sugár gyámatyai testvérpárja, Sam és Sib Melville, „beszélgetésü-
ket előszeretettel cifrázták Abbotsford híres szülöttének, Walter Scottnak különféle 
képeivel és idézeteivel, valamint Ossian epikus verseivel, amelyeknek valósággal 
a bolondjai voltak. Ám Kaledónia földjén kitől érhetné őket ezért szemrehányás?” 
Ossian, a James Macpherson (1736–1796) skót költő által kreált fiktív kelta bárd 
műveiből ebben a könyvben terjedelmesebb idézetek is előfordulnak. Ezeket 
a Verne-regényben található francia fordítás, illetve az ebből lefordított magyar 
változat alapján nem mindig volt könnyű azonosítani és hozzájuk autentikus 
magyar fordítást találni. Végül az eredetihez (pontosabban a Macpherson által 
az állítólagos – és sohasem létezett – gael eredetiből készített angol változathoz) 
visszajutva az Ossian költeményei magyar versekben Kálmán Károlytól (Magyar 
Tudományos Akadémia, Budapest, 1911.) kiadás mellett döntöttünk.

VERNE, A STEAMPUNK

Bevallom, mielőtt behatóbban nem kezdtem foglalkozni Vernével és a róla szóló 
irodalommal, egyáltalában nem ismertem ezt az 1980-as évek óta létező fogalmat. 
Sőt, a vallomást folytatva, most is csak bizonytalan körvonalakban látom a jelenté-
sét. Talán úgy fogalmaznám, hogy a gőzgép hőskorába (tehát éppen Verne korába) 
visszavetített futurizmus (vagyis „retrofuturizmus”), egy viktoriánus stílusban 
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elképzelt jövő, ami persze ma már jelen, vagy éppenséggel közelmúlt. Számomra jól 
jelképezi egy XIX. századi sárgaréz műszerdobozba épített számítógép-képernyő.

Szinte minden, a steampunkkal foglalkozó irodalom a nagy elődök között az első 
helyek egyikén említi Vernét. Természetesen teljes joggal, hiszen a viktoriánus kor 
szülötte (bár a csatorna túloldalán), a gőzgép megszállott szerelmese és a jövő 
fékezhetetlen fantáziájú megálmodója. Elég csak a Gőzház legkorszerűbb gőzgéppel 
hajtott lépegető elefántjára gondolni, hogy egyetértsünk a minősítéssel.

Nem ragozom tovább ezt a stiláris fejtegetést, inkább egy talán nem pontosan 
ideillő, de ehhez mindenképpen szorosan kapcsolódó témával folytatom.

Verne láthatóan hihetetlen élvezetét lelte a technikai berendezések részletes 
műszaki terveinek megismerésében és megismertetésében. Ebben nem tett különb-
séget az elképzelt, a ténylegesen működő, vagy éppen a szabadalmazott, de a való-
ságban talán soha ki nem próbált eszközök között. Az ő történeteiben minden 
működött, ha akadtak is kisebb fennakadások, ezeket mindig orvosolni lehetett.

Az Öt hét léghajón irányítható Excelsiorját szinte műszakirajz-pontossággal írja 
le, jóllehet a leírt konstrukció sohasem létezett. Teljesen hasonló a helyzet a Hódító 
Robur légi járműjével, az Albatrosszal. És akkor nem is beszéltünk az Utazás 
a Holdra és a Hold körül űrbe lőtt lövedékéről, és annak számtalan apró kiegészítő 
technikai felszereléséről.

A létező „csúcstechnika” eszközei közül Verne kitüntető figyelmet szentelt 
a Ruhmkorff-lámpának, amely szerepet kap az Utazás a Föld középpontja felé, 
a Nemo kapitány, a Fekete Indiák és az Utazás a Holdra és a Hold körül regényekben 
is. Ezt az elektromos gázkisüléses világító berendezést valójában nem a névadója, 
Heinrich Daniel Rühmkorff (1803–1877) alkotta meg, de az általa feltalált 
Ruhmkorff-induktort használták fel benne áramforrásként. Két francia kutató, 
Alphonse Dumas és Camille Benoît kapta meg érte a Francia Tudományos Akadémia 
díját 1864-ben.

Bár az 1841-ben feltalált Bunsen-féle cink–szén elem már nem volt akkora 
újdonság, de Verne rendszeresen felhasználja a történeteiben első regényétől, az Öt 
hét léghajóntól kezdve (az első kiadásokban még Buntzen-elem néven). Ez annál is 
sikeresebb választás, mert ez az áramforrás még vagy egy évszázadig használatban 
maradt.

Ugyancsak élénken megragadta Verne fantáziáját „Boyton kapitány elmerülhetet-
len úszóöltözéke”. A „rettenthetetlen békaember”, Paul Boyton (1848–1924) 1875-ben 
kelt át saját konstrukciójú gumiöltözékében a Csatornán. Az 1879-ben megjelent Egy 
kínai viszontagságai Kínában a ruha részletes leírását adja:

„Boyton kapitány úszófelszerelése egyszerű gumiöltözék: nadrág, kabát és csuklya. 
Mivel gumiból készül, természetesen vízmentes. De ha a víz nem járja is át, a hideg 
viszont igen, így, aki ebben hosszasabban tartózkodik a vízben, könnyen áthűlhet. 
Ezért született az a megoldás, hogy a két, egymásra fektetett darab közé levegőt lehet 
fújni. Ennek kettős haszna van: véd az elmerüléstől, és egyben megőrzi a test melegét 
is, mivel csak a külső gumiréteg érintkezik a vízzel.
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Mondanunk sem kell, hogy az egyes ruhadarabok légmentesen simulnak egymás-
hoz. A nadrág, amit nehéz csizma egészít ki, fémből készült övhöz van erősítve. Ehhez 
az övhöz kapcsolják a kabátot, amelynek a nyaka fémgyűrűben végződik. Végül erre 
gombolják rá a csuklyát, amely, szabadon hagyva a szemet, az orrot és a szájat, 
légmentesen simul a fejhez.

A kabáton több gumiszelep teszi lehetővé levegő befújását. Ennek a befújt levegőnek 
a mennyisége szerint a test nyakig lemerülhet vagy derékig kiemelkedhet a vízből, sőt, 
a viselője akár hanyatt vagy hasra is fekhet, tetszése szerint. Tehát, az ember éppen 
olyan szabadon és biztosan mozoghat a vízben, mint egy hal!

A találmányt egyéb felszerelések is kiegészítik: vízmentes zsák a legszükségesebb 
apróságok védelmére, egy erős bot, amelyet a csizma sarkán lévő gyűrűbe lehet húzni, 
és amelyre kis, háromszögletű vitorlát lehet kifeszíteni. De a tartozékok része egy 
könnyű evező is, amely részint evezésre, részint kormányzásra használható.”

2. ábra Boyton kapitány elmerülhetetlen úszóöltözéke 
(Forrás: Land Ho! In: Futility Closet. www.futilitycloset.com/2009/02/14/land-ho)

A ruhának nagy szerepe van a főszereplők menekülésében a kalózok elől. 
A kaland viktoriánus báját megkoronázza az a jelenet, amelyben a menekülők teát 
főznek a tenger közepén.

„Fry kivette a zsákból azt a kis készüléket, amely nélkülözhetetlen alkatrésze 
Boyton kapitány felszerelésének. Egyszerű, öt-hat hüvelyk hosszú, üres hengert 
képzeljünk el, amelyhez felül fémből készült edény van erősítve, a belsejében két 
csappal: egyik alul, a másik fölül. Az egész pedig parafával borítva, hogy a vízen 
úszhasson.

Fry letette a készüléket a vízre, ahol egyensúlyban maradt, aztán az egyik kezével 
az alsó, a másikkal a felső csapot nyitotta meg. Erre a henger felső végén, az edény 
alatt, azonnal sárgás láng csapott fel, amely kellemes meleget terjesztett maga körül.
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– Íme, itt a tűzhely! – mondta Fry diadalmasan.
Szun nem akart hinni a szemének!
– Ön vízből rak tüzet? – kiáltotta, és a szája is tátva maradt álmélkodásában.
– Vízből és kálcium-foszfidból – felelte Craig.
Ez a „vízi tűzhely” a kalcium-foszfidnak azon különleges tulajdonságán alapul, 

hogy vízzel érintkezve foszfor-hidrogént hoz létre. Ez a gáz pedig a levegőn magától 
meggyullad, és sem a víz, sem a szél nem olthatja el. Mentőöveken is használják, 
amelyek, ha éjszaka bedobják a vízbe esett embernek, azonnal lángra lobbannak, így 
jelezve a hajónak, hogy merre menjen a mentőcsónakkal.

Néhány perc múlva a víz már forrt a felső fémedényben. Craig akkor beledobta 
a teát, és most az egyszer Kin-Fo és Szun is amerikai módon itták ezt a nemes italt. 
Éppen olyan kitűnőnek találták, mintha csak Sanghajban főzték volna!”

Lehet, hogy egy kicsit eltúloztam ennek a különc szabadalom leírásának a terje-
delmét, de Verne steampunk hajlamait aligha lehet ennél jobban illusztrálni.

VERNE, A TANÁR

Bármennyire tiltakozunk is az ellen, hogy Vernét az ifjúsági irodalom kategóriába 
soroljuk, tagadhatatlan, hogy könyveinek oktató jellege is van, és ennek különösen 
a maga korában volt rendkívüli jelentősége. A regényekben felhalmozott lexikális 
anyag leírását ma már néhol túlzottan hosszadalmasnak és száraznak érezzük, és 
némiképpen feleslegesnek is, hiszen ezeket a tudnivalókat a Wikipédiában vagy 
az internet más forrásaiban sokkal alaposabban és korszerűbben, egy kattintással 
megtalálhatjuk. A korabeli olvasóknak nem álltak rendelkezésükre ilyen lehetősé-
gek. A legtöbben közülük a Larousse vagy az Encyclopedia Britannica köteteihez, 
részletes térképekhez, útirajzokhoz sem juthattak hozzá, ezért felbecsülhetetlen 
értékű volt, hogy mindazokat a háttérinformációkat, amelyek a regények megértésé-
hez szükségesek, ott helyben, a köteten belül megtalálhatták. Vernében megvolt 
az igyekezet, hogy mindezeket ne tankönyvi szárazsággal, hanem lehetőleg a törté-
netbe beleágyazva adagolja. Ha ez nem mindig sikerült tökéletesen, az még nem 
indokolja, hogy egyetértsünk Zolával, aki Verne könyveinek irodalmi értékét 
az ábécéskönyvekéhez hasonlította. (Megjegyzem, az ábécéskönyvek közül is mindig 
akadtak olyanok, amelyek irodalmi értéket is képviseltek vagy közvetítettek.)

A földrajzi és történelmi tudásanyag mellett Verne a legnagyobb gonddal és 
igyekezettel a természettudományos és műszaki ismereteket próbálta beleplántálni 
az olvasókba. A Három orosz és három angol kalandjaiban a földmérésnek, 
a háromszögelésnek nemcsak az elvi alapjait ismerteti, hanem a szükséges műsze-
rek, segédeszközök olyan részletes leírását adja, amelynek alapján az érdeklődő 
olvasó akár maga is megpróbálhat ilyen méréseket végezni. Sokszor nem elégszik 
meg a kézikönyvekben, tankönyvekben megtalálható tudásanyaggal, hanem 
a legfrissebb tudományos eredményeket is megpróbálja a történetbe beépíteni. 



30 OLVASÁS

Ezeket azután a saját fantáziájával kiegészítve, kiszínezve máris eljut a „jövőbe látás” 
vernei csodájához.

Bár „gyakorló feladatokat” a könyvei nem tartalmaznak, néhol részletesen 
kidolgozott, magyarázatokkal ellátott példákon mutat be egy-egy ismeretet, mint 
például az Utazás a Hold körülben a szökési sebesség kiszámítását. Ahogyan Nicholl 
és Barbicane megpróbálja ezt elmagyarázni az értetlen Michel Ardannak, az remek 
példája annak, hogy hogyan lehet egy nehezen emészthető, képletekkel teli gondolat-
menetet szórakoztató formában előadni. Persze, ha valaki nem tudja vagy nem 
akarja vállalni a szellemi erőkifejtést, nyugodtan átugorhatja a képleteket, a történet 
attól még érthető marad.

Külön bekezdést érdemelnek a mértékegységek. Verne elképesztően sokfélét 
használ belőlük, nyilván meg szeretné ismertetni az olvasóival az abban az időben 
a regényei helyszínén használt összes mértékegységet. A hosszúság mérésére például 
előfordul a kötetekben a méter és családja; a mérföld különféle változatai (francia, 
angol, amerikai, tengeri); a lieu (liga), aminek szintén többféle változata van, a toise, 
a láb, a hüvelyk, az öl, a verszta, a kábel, a fonál és még ki tudja, hányféle egység. 
Mivel ezek döntő többsége ma már nem használatos, feleslegesnek láttuk terhelni 
velük a mai olvasóközönséget, bár ezzel a szöveg nyilvánvalóan veszít korhűségéből 
és zamatából. Lábjegyzetekkel, illetve a metrikus rendszerre való átszámítással 
próbáltuk eligazítani az olvasókat.

„SZALONKÉPES” MARAD-E VERNE?

Napjaink sajátos „mozgalma” a politikai korrektségnek az a – feltehetően – túlhaj-
tott iránya, amely a történelmi nézeteket, személyeket a mai erkölcsi normák szerint 
átértékeli, átminősíti. Sok, hosszú ideig példamutatónak, sőt, dicsőségesnek tartott 
személy jelentőségét, presztízsét megkérdőjelezik, szobraikat valóságosan vagy 
képletesen lerombolják („cancel culture”).

Kétségtelen, hogy az emberek, állatok legyilkolása, a bármilyen szempontból 
megkülönböztetett embercsoportok gyűlölete, megalázása sohasem tartozott 
a „kultúremberek” (akárkiket nevezünk is annak) által dicséretesnek tartott tevé-
kenységek közé. Az emberi lelemény azonban számtalan módját találta annak, hogy 
adott időben és helyen ezeknek olyan nevet és formát adjon, hogy gyakorlásukat ne 
egyetemes megvetés kísérje, hanem legalábbis egy szűkebb csoport elismerése és 
tisztelete.

Évezredeken át aligha volt a földön olyan uralkodó, aki ne ölt vagy öletett volna 
meg tucatnyi, ezernyi, százezernyi embert, és utána ne vonult volna be diadalmenet-
ben hazája dicsőséges történelmébe. Aligha volt olyan tudós vagy művész, aki ne élt 
volna ma társadalmilag elfogadhatatlannak minősülő élvezetekkel, magatartásfor-
mákkal. Amerika alapító atyái népirtással, a vadnyugat hősei a nők iránti erőszakos-
sággal vagy éppen az állatok iránti kegyetlenséggel vádolhatók.
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Biztosra vehetjük, hogy ennek a mozgalomnak a túlkapásai idővel elkopnak, de 
azt ma még nem tudhatjuk, hogy mely ítéleteket igazolja vissza a jövő társadalma, és 
melyeket nem. Miért foglalkozunk ezzel a kérdéssel Verne kapcsán? Nem vitathat-
juk, hogy Verne regényeiben százával fordulnak elő népekkel, nemzetekkel, vallá-
sokkal, nemekkel kapcsolatos előítéletek a szereplők vagy éppen a mesélő megnyil-
vánulásaiban. Az úti kalandoknak elengedhetetlen része az állatokkal és − nem kis 
mértékben − az emberekkel (főként az alacsonyabb rendűnek tekintett „bennszülöt-
tekkel”) szemben tanúsított kegyetlenség. Nehéz lenne letagadni a történeteknek 
a fehér férfi felsőbbrendűségét hirdető szemléletmódját (feltéve persze, ha az illető 
éppen nem angol vagy német – tisztelet a kivételnek).

A Verne-rajongók kellemes meglepetésére és örömére kedvencüket mindeddig 
elkerülték az ilyenfajta támadások. Sőt, a kora más szerzőit ért támadások közepette 
gyakran őt hozzák fel pozitív példának. Hogyan lehetséges ez? Tekinthetjük-e úgy, 
hogy Verne el tudta határolni a személyét a műveiben előforduló kárhozatos néze-
tektől? Maradt-e ennek nyoma az író személyes jegyzeteiben, levelezésében? 
A Verne-kutatók biztosan többet tudnak erről, de nyilvánosságra nemigen került túl 
sok információ.

Az biztos, hogy Verne ádáz ellensége volt a rabszolgaság intézményének, a rab-
szolga-kereskedelemnek (olyannyira, hogy ebben a franciák részvételét sem próbálta 
mentegetni), mint ahogy az is, hogy magánéletében semmilyen jelét nem adta a faji 
vagy nemi előítéleteknek, vagy éppen az állatokkal szembeni erőszaknak. Sokak 
számára sajnálatos álláspontja a Dreyfus-perben nem feltétlenül az antiszemitizmus 
jele volt, hanem – legalábbis a benne hívők szemében – sokkal inkább a francia 
hadsereg és a francia jogrend erkölcsösségébe és igazságosságába vetett feltétlen hit.

Mindemellett a regényeknek a mai olvasó számára készülő újraszövegezésében 
nem kis gondot okozott a ma már semmiképpen nem „szalonképes” szavak, frázi-
sok, gondolatok tompítása.

A fejezet címében feltett kérdésben az a személyes véleményem, hogy igen, Verne 
még hosszú ideig „szalonképes” marad, csak éppen lehetséges, hogy azoknak 
a „szalonoknak”, ahol ezt számon tartják, idővel a mérete és jelentősége az egyete-
mes emberi kultúrában csökkenni fog. Úttörő gondolatainak azonban mindig 
lesznek követői, akik gondoskodni fognak arról, hogy ami műveiben maradandó, 
az meg is maradjon.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

Munkánk során szem előtt kellett tartanunk, hogy a regények újraszövegezésével 
korántsem az volt a feladatunk, hogy a magyar Verne-fordításoknak egy új etalonját 
teremtsük meg. Ezt nyilván el sem vállaltuk volna, hiszen ehhez sem a tudásunk, 
sem pedig a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő. A feladat „mindössze” az volt, 
hogy egy pontosan megadott, létező magyar fordítás szövegét a mai olvasó számára 
érthető és élvezhető formába öntsük, és ezzel – szigorú határidők betartásával – 
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a kiadó igényei szerinti, remélhetőleg sikeres termék létrehozásában működjünk 
közre. Ahogyan az elképzelhető, ez néha csak súlyos kompromisszumok árán volt 
lehetséges. Úgy gondolom, hogy a végeredmény számunkra, ha nem is kielégítő, de 
legalábbis vállalható lett. Az első tucatnyi kötet után az a benyomásunk, hogy 
a sorozat a kiadó számára is sikeresnek mondható.

Milyen más lehetőségek állhattak volna, illetve állnak még a jövőben az újabb 
Verne-kiadások előtt?

Az egyik véglet: a regények szabad adaptációja a mai olvasó számára szórakoztató 
formában, és a más forrásokból (internet!) könnyen hozzáférhető adathalmazok 
ballasztjától megszabadítva. Az ilyesmi a „keményvonalas” Verne-rajongókat 
bizonyára elborzasztja, de esetleg a piaci siker reményével kecsegtethet, feltéve 
persze, hogy a munkát egy igazi szépírói tehetséggel megáldott, szakavatott fordító 
végzi.

A másik véglet: egy „kritikai kiadás”, amely az eredeti szöveghez való hűséget 
tartja mindenekelőtt fontosnak, és minden ténybeli vagy véleménybeli kiegészítést 
a jegyzetapparátusban végez el. Ezeknek a jegyzeteknek a terjedelme esetenként 
megközelítheti az eredeti szövegét; ezért nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen 
kiadvány az átlagos olvasó számára jól követhető és élvezhető lenne. Következéskép-
pen piaci sikert egy ilyen kiadástól aligha lehetne remélni. Legfeljebb arra lehet 
gondolni, hogy egy megszállott rajongó erre szánja az életét. Érdekes lenne.

Az általunk létrehozott változat valahol a kettő között van. Ha jó szándékúan 
nézzük, akkor arany középút, ha kevésbé jó szándékúan, akkor se hús, se hal. De 
abban azért reménykedünk, hogy emberi fogyasztásra alkalmas.
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A RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI 
INTÉZET RT. IFJÚSÁGI KIADVÁNYAI

POGÁNY GYÖRGY1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGY POGÁNY: THE YOUTH PUBLICATIONS OF 
THE PUBLISHING HOUSE RÉVAI BROTHERS LITERARY 
INSTITUTE CO.

The Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. (Révai Brothers Literary Institute Co.) was 
one of the largest Hungarian book (publishing and distribution) companies. It was 
founded by Sámuel Révai and Leó Révai in 1869 and became really significant in 1880, 
when János Mór Révay, the son of Sámuel, joined the management. The company was 
reestablished in 1895 as a joint stock company. Révai has mainly published novels, of 
the greatest figures of Hungarian literature (Mór Jókai, Kálmán Mikszáth, József 
Eötvös, Károly Eötvös, Zoltán Ambrus) and prominent writers of world literature in 
various series. For the publisher, the publication of children's and youth books and 
textbooks was not one of the priorities, however, it was also present in the Hungarian 
book culture in this field. The publisher launched the magazine Magyar Ifjúság 
(Hungarian Youth) in 1884, in which several novels for young people were published, 
which were later also printed as books. The most significant of them was Két 
koldusdiák (The Two Baggers) by Kálmán Mikszáth. In addition to Hungarian 
authors, the works of many foreign writers appeared in the magazine's sequels, 
including Mark Twain, Thomas Mayne Reid and Robert Louis Stevenson. Between the 
two world wars, in the late 1920s and early 1930s, he advertised a youth literature 
competition several times to promote youth literature. The publisher published about 
150 children's and youth books before the company was nationalized and published 
several works in several editions. Although the children and young people were not the 
most important market segment of Révai, a considerable part of the published books 
were literally really valuable, significant works, some of which are still popular 
readings by young readers (novels of Mark Twain, Robert Louis Stevenson and 
Kálmán Mikszáth's youth novels: The Two Beggars, The Little Primate).

1 Pogány György nyugalmazott könyvtárigazgató, Budapest
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A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. az egyik legnagyobb magyar könyves (könyvki-
adó és könyvterjesztő) vállalat volt. A vállalatot Révai Sámuel és Révai Leó alapította 
1869–ben; igazán jelentőssé 1880–tól vált, amikor Révay Mór János, Sámuel fia is 
bekapcsolódott a vezetésbe. A cég 1895-ben alakult részvénytársasággá. Elsősorban 
regényeket jelentetett meg, a magyar irodalom nagyjait (Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, 
Eötvös József, Eötvös Károly, Ambrus Zoltán) életműsorozatban tette közzé és 
a világirodalom jeles íróit különféle sorozatokban publikálta. A kiadó számára a gyer-
mek- és ifjúsági könyvek és tankönyvek közreadása nem tartozott a prioritások közé, 
ennek ellenére jelen volt a hazai könyvkultúrában ezen a területen is. A kiadó 1884-ben 
indította meg a Magyar Ifjúság című lapot, amelyben számos, később kötetben is 
kiadott ifjúságnak szóló regényt jelentetett meg. Közülük a legjelentősebb Mikszáth 
Kálmántól A két koldusdiák volt. Magyar szerzők mellett sok külföldi író műve is 
olvasható volt folytatásokban a lapban, így mások mellett Mark Twain, Thomas Mayne 
Reid és Robert Louis Stevenson is szerzői közé tartozott. A két világháború közötti 
időben, az 1920-as évek végén, 1930-as évek elején az ifjúsági irodalom népszerűsítése 
céljából több alkalommal hirdetett ifjúsági irodalmi pályázatot. A kiadó az államosítá-
sokig mintegy 150 gyermek- és ifjúsági könyvet jelentetett meg, számos művet több 
kiadásban tett közzé. Ez számszerűen ugyan nem volt kiugróan sok, de a kiadott 
könyvek tekintélyes része irodalmilag értékes, jelentős mű volt, amelyek egy része ma is 
az ifjú olvasók kedvelt olvasmánya (Mark Twain, Robert Louis Stevenson művei, 
Mikszáth Kálmán ifjúsági regényei: A két koldusdiák, A kis prímás).

A Révai Testvérek Irodalmi Intézet a magyar könyvkiadás polgári korszakában, 
vagyis a kiegyezés utáni időszakban, egyike volt a nagy könyves cégeknek, és mint 
ilyen, vetélytársa az Athenaeumnak, a Franklinnak, a Pallasnak és a Singer és 
Wolfnernek. A vállalat előzményei Eperjes városában kezdődtek, ahol Rosenberg 
Sámuel – 1881-ben magyarosította a család Révaira a nevét – 1856-ban először 
könyvkötőműhelyt nyitott, majd 1859-ben könyvkereskedéssel bővítette vállalkozá-
sát. Leó nevű testvérével 1869. november 1-jén alapították meg Pesten üzletüket, 
amely könyvkereskedés és antikvárium volt.2 A társas cég számos nehézséggel 
bajlódott, Révai Leó (1844–1909) alkatánál fogva alkalmatlan volt egy önálló 
vállalkozás vezetésére, Révai Sámuel (1833–1908) viszont Eperjesen működtette 
a család egzisztenciáját biztosító boltot, így a pesti üzlet meglehetősen gazdátlan volt, 
és a testvérek kis híján csődbe mentek. 1880-ban azonban bekapcsolódott a vállalko-
zásba Sámuel fia, az akkor mindössze húszéves Révay Mór János (1860–1926), aki 
csakhamar a magyar könyvszakma egyik legnagyobb formátumú szereplője lett. 
(Nevét ebben az alakban használta.) De nemcsak a könyvszakmában lett megkerül-
hetetlen tényező, tevékeny résztevője volt a közéletnek, két cikluson keresztül 
a Szabadelvű Párt tagjaként országgyűlési képviselő volt, és az I. világháború alatt 
jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki Magyarország és a magyar ügy mellett. 

2 Révay Mór János (1920): Írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. 1. kötet. Budapest, 
Révai Testvérek. 9–18. p. https://mek.oszk.hu/07200/07234/07234.htm
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Révay Mór János bekapcsolódásával kezdődött a cég új, sikeres korszaka, a vállalat 
megújította a könyvterjesztést, és megkezdte működését kiadóként is. A terjesztés-
ben alapvető újdonságokat vezettek be, Magyarországon elsőként kezdték el a rész-
letüzletet, amelynek működtetéséhez ügynöki hálózatot hoztak létre. Az 1890-es 
évekre hat utazó ügynökük körülbelül 6500 helyi könyvértékesítővel, 500 kaszinóval 
és egylettel épített ki szoros üzleti kapcsolatot. Üzletfilozófiájuk újszerű volt: 
„felesleges fejtegetni azon óriási előnyöket, melyek azzal járnak, ha a termelő (jelen 
esetben a kiadó) maga érintkezik a közönséggel és nemcsak könyvkereskedők közvetí-
tésével, hanem directe árusítja termékeit [...] kiadói működést sikerrel és biztonsággal 
csak az folytathat, aki folytonosan érintkezésben van a nagy közönséggel és mindunta-
lan tapasztalja, hogy a közönségnek mi kell, és miképp kell. Biztonsággal e téren csak 
az folytathat, ki az eleven, nyüzsgő élettel kontaktusban van, mert a szükségletet 
bármely téren csak az lesz képes megfelelő módon kielégíteni, aki a kereslet mérvei 
iránt tájékoztatva van” – mint olvasható a társaság 1894. évi alapítási tervezetében.3

A könyvkiadás keretében – melyet Révay Mór János irányított – szívós munkával 
a kor szinte valamennyi jelentős hazai írójával életműszerződést kötöttek összes 
művük megjelentetésére: Jókai Mór (1825–1904), Mikszáth Kálmán (1847–1910), 
Ambrus Zoltán (1861–1932), Eötvös Károly4 (1842–1916), Eötvös József (1813–1871) 
műveinek közrebocsátója lett a kiadó, amely 1895-től új szervezeti formában, 
részvénytársaságként működött. Révai Sámuel és fiai, Mór János és kisebbik gyer-
meke, Ödön (1862–1931) 1894 körül egy pénzügyileg stabilabb, tőkebevonással 
megfelelő anyagi hátteret nyújtó vállalati formát terveztek létrehozni, a közkereseti 
társaságot részvénytársasággá kívánták átalakítani. Vállalkozásukhoz megnyerték 
az egyik legrangosabb pesti pénzintézet, a Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársa-
ság vezérigazgatóját, Székely Ferencet.5 Az új társaság, a Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság alakuló értekezletét 1895. május 15-én tartották meg, 
az első közgyűlésre néhány nappal később, május 26-án a Belvárosi Takarékpénztár 
Koronaherceg utca (mai nevén Petőfi Sándor utca) 3. szám alatti székházában került 
sor. Az új részvénytársaság vezető grémiumaiban egyébként helyet kaptak az iroda-
lom és a kultúra világának képviselői is, Jókai és Mikszáth mellett az igazgatóság 
tagja lett Beöthy Zsolt (1848–1922) egyetemi tanár.6 A vállalat históriájának legfénye-
sebb korszaka kezdődött az új szervezeti forma létrehozásával, bizonyítja ezt 
az a tény is, hogy a társaság korszerű székházat – könyvesházat – emeltetett az Üllői 

3 MNL OL Z 718 1. tétel – Alapítási tervezetek. Idézi Szabó Attila András (2016): 120 éves a Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Rt. https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/120_eves_a_revai_testverek_irodal-
mi_intezet_rt. [2021. 08. 12.]

4 Rózsafalvi Zsuzsanna (2017): Eötvös Károly és a Révai Testvérek. In: Praznovszky Mihály (szerk., 
2017): Két évforduló között. Eötvös Károly-tanulmányok. Veszprém, Prospektus Ny. 46–57. p.
Ismerteti: Kállai Szilárd (2017): Rózsafalvi Zsuzsanna: Eötvös Károly és a Révai Testvérek. http://ekmta.
hu/rozsafalvi–zsuzsanna–eotvos–karoly–es–a–revai–testverek/. [2021. 08. 12.]

5 Szabó (2016)
6 Szabó (2016)

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/120_eves_a_revai_testverek_irodalmi_intezet_rt. %5b2021
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/120_eves_a_revai_testverek_irodalmi_intezet_rt. %5b2021
http://ekmta.hu/rozsafalvi-zsuzsanna-eotvos-karoly-es-a-revai-testverek/
http://ekmta.hu/rozsafalvi-zsuzsanna-eotvos-karoly-es-a-revai-testverek/
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úton, melynek avatása 1900. január 21-én a főváros jelentős társadalmi eseménye 
volt.7

A Révai kiadói politikájában a gyermek- és ifjúsági irodalom megjelentetése nem 
tartozott a prioritások közé. Igaz, Révay Mór János visszaemlékezésében azt írja, 
hogy amit kudarcnak érez pályafutásában, az éppen az, hogy nem sikerült a gyer-
mek- és ifjúsági irodalmat a saját elképzeléseinek megfelelően megteremteni. 
A kiadó működése során két alkalommal próbálkozott az ifjúsági irodalom intenzí-
vebb kiadásával. Az első az 1880-as, 1890-es évek volt, a második pedig az 1920-as 
évek vége, az 1930-as évek eleje. A XIX. századi próbálkozás alapvető eredménye 
a Magyar Ifjúság című folyóirat megindítása volt, a XX. századi pedig több alkalom-
mal ifjúsági irodalmi pályázat meghirdetése. Mindkét esemény megerősítette 
a vállalat jelenlétét a gyermek- és ifjúsági könyvpiacon, bár ez a többi kiadóhoz 
képest kétségtelenül viszonylag szerény mértékű volt. A kiadó államosításáig, 
az 1940-es évek végéig mintegy 150 gyermek- és ifjúsági könyvet tett közzé. Igaz, 
hogy ennél lényegesen több művet forgalmazott. A Révai az idők során számos 
vállalatot magába olvasztott, ezek egy része – például a pozsonyi Stampfel Károly-
cég – jelentős ifjúsági könyvkiadó volt; a vállalat ezeket a könyveket is megszerezte 
és forgalmazta, de nem a saját, hanem az eredeti kiadó neve alatt.

A MAGYAR IFJÚSÁG

A lap indításának kezdeményezője Kürthy Emil (1848–1920) író, műfordító volt, aki 
Révay Mór Jánosnak vetette fel egy ifjúsági lap indításának tervét. A kisebb gyere-
keknek létezett a Forgó bácsi (Ágai Adolf 1838–1916) által szerkesztett Kis Lap 
(1871–1904 között jelent meg), a nagyobb gyerekeknek, kamaszoknak azonban nem 
volt újságjuk; a Franklin által megindított Kis Vasárnapi Újság 1874-ben megszűnt, 
az emblematikus magyar gyermeksajtó, így Az Én Újságom, a Jó Pajtás, a Tanulók 
Lapja vagy a Magyar Lányok pedig jóval később indult meg. Vagyis vitathatatlan 
tény, hogy létező hiány betöltésére vállalkozott a Magyar Ifjúság. 1883. december 
1–jén kötött szerződést a Révai és Kürthy Emil, miszerint utóbbi szerkesztésében 
lapot indítanak, hasznában vagy veszteségében egyformán részesednek, és a Révai 
kötelezte magát, hogy legalább három évig a Magyar Ifjúságot megjelenteti.8 A lap 
első száma a következő év januárjában jelent meg, kéthetes periodicitással, vagyis 
minden második vasárnap vehették kézbe olvasói a lapot. Felelős szerkesztője 
Kürthy Emil lett, főmunkatársként pedig Győry Vilmos (1838–1885) evangélikus 

7 Révay Mór János (1920): Írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. 2. kötet. Budapest, 
Révai Testvérek. 48–53. p. https://mek.oszk.hu/07200/07234/07234.htm
Rózsafalvi Zsuzsanna (2014): „A múzsák versenytársa az ipar”. Az Üllői úti Révai Könyves-
ház és megépítésének előzményei. In: Bíró Csilla − Visy Beatrix (szerk., 2014): Tér(v)iszonyok és 
térkép(zet)ek. Budapest, OSZK, Gondolat. (Bibliotheca Scientiae & Artis 6.) 146–156. p.

8 Révay (1920) 1. kötet, 83. p.
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lelkész, író, műfordító és Mikszáth Kálmán jegyezte a lapot. A periodikum töreke-
dett a kor legjelesebb íróit megnyerni szerzőnek, és ez a terv lényegében sikerült is.

A Magyar Ifjúság alcíme szerint Képes lap a serdültebb ifjúság számára, programja 
pedig a következő volt: „Tükröd akar lenni e lap, melyben meglátod örömödet, 
kötelességedet, reményedet, örvényedet, hazám virága, magyar ifjúság. Kölcsönözd hát 
büszke jelződet neki: legyen czíme Magyar Ifjúság! Lesznek benne regék, mesék, 
adomák, melyek szórakoztatni fognak a fárasztó tanulás után, lesz érdekesen megírt 
tudományos czikk, ismertetések, leírások, történeti írások, melyek kegyeletet ébreszte-
nek szívedben hazánk múltja iránt, bemutatja a világ leszebb vidékét és fővárosának 
legérdekesebb pontjait, hogy megszeresd e szép hazát. Leírja nevezetes férfiak életét, 
küzdelmeit, dicsőségét, hogy nyomaikba lépve fényes jövőt alkoss e hazának. Lendüle-
tes költeményei nemesítsék szívedet. Fejtörők élesítik elmédet, a napi események rövid 
leírása ismertessen meg a világ dolgával, időnként versenyre buzdít. Szép képek kísérik 
a czikkeket.”9 Bár többségében fiúolvasóknak szóló írásokat közölt, nagy számban 
jelentek meg hasábjain lányoknak szántak is. Az előfizetési ára a következő volt: 
¼ év 1 ft. 50 kr., ½ év 3 ft., 1 év 6 ft. Azoknak, akik előfizetőket szereztek, jutalmat 
ígért. A lap minden egyes számához tartoztak humoros írások, viccek, anekdoták, 
továbbá társasjátékok ismertetése és különféle rejtvények. A kiadvány közölte 
a rejtvények megfejtőinek nevét és azokét is, akik jutalmat nyertek, ezzel is próbálta 
egyfajta közösséggé alakítani a lap olvasótáborát.

A Magyar Ifjúság kitűnően szerkesztett, jeles írásokat közlő lap volt, amely nívós 
illusztrációs anyagot publikált; mint üzleti vállalkozás azonban sikertelen volt. 
Révay Mór János az ifjúsági újságok nehéz anyagi helyzetét azzal magyarázta, hogy 
a kiadó szívós munkával, kiterjedt reklámmal, komoly költséggel felhívja a figyelmet 
a lapra, sikereket ér el, de egy-két év múlva kezdheti elölről a folyóirat bevezetését, 
mert „kinőnek” olvasói, helyettük új korosztályokat kell meggyőzni a lap előnyei-
ről – és ezt a költséges munkát nem bírja el egy ifjúságnak szóló orgánum.10 Kétség-
telenül sok igazság van ebben a véleményben, de az is vitathatatlan tény, hogy azért 
később indultak olyan ifjúsági lapok, amelyek hosszú ideig megjelentek.

A folyóirat tulajdonviszonyai és szerkesztése többször változott. Győry Vilmos 
1885-ben meghalt, helyét a 9. számtól P. Szathmáry Károly (1831–1891) vette át. 
A maga korában népszerű író részt vett a szabadságharcban, ezért börtönbüntetésre 
ítélték. Szabadulása után tanár lett és a hazai pedagógia elkötelezett képviselője, 
a Kisdedóvó Egyesületet, illetve a Magyar Pedagógiai Társaságot is elnökként vezette. 
Személyében tehát az ifjúság iránt elkötelezett pedagógiai szakember került a lap 
irányítói közé. 1885-ben Kürthy azzal a javaslattal fordult a kiadóhoz, hogy módosít-
sák megállapodásukat, egyedüli tulajdonosa szeretne lenni a lapnak. A Révai ehhez 
hozzájárult, így a 3. évfolyamtól változott a kiadó és a lap periodicitása, hetilap lett, 
helyzete azonban korántsem volt megnyugtató. Az év végén Kürthy kénytelen volt 
emelni az előfizetési díjat, és reményét fejezte ki, hogy lesz 1500 előfizetője a Magyar 

9 Magyar Ifjúság, 1. (1884) 1.
10 Révay (1920) 1. kötet, 85. p.



38 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

Ifjúságnak: számítása szerint ennyi prenumeráns kell a biztonságos megjelenéshez. 
Az olvasók és a lap közötti kapcsolatot azzal is próbálta erősíteni, hogy a 44. szám-
ban meghirdette a Magyar Ifjúság karácsonyát. A szerkesztőség az akcióban résztve-
vőknek sorshúzással ajándékkönyvet juttatott, és minden szervezési, technikai gond 
ellenére több ezer gyermekkönyv került az olvasókhoz. Kürthy mindent elkövetett, 
hogy a lap megjelenjen, 1887-ben újra a Révaihoz fordult, a 27. számban volt olvas-
ható, hogy ő az újság felelős szerkesztője, kiadója pedig a Révai. 1887 őszén újabb 
editor vette át a lapot: maga Révay Mór János töltötte be egy ideig ezt a posztot. Az 5. 
évfolyamot ismét főmunkatársként jegyezte Mikszáth, P. Szathmáry és Könyves Tóth 
Kálmán (1837–1924) református lelkész, író. Az 5. évfolyam 18. füzetétől a szerkesztő 
Radó Antal (1862–1944) író lett. Az új szerkesztő új programot hirdetett, a lap célját 
úgy határozta meg, hogy a Forgó bácsi Kis Lapjából kinőtt, de a Bánk bánt élvezni 
még nem tudók újságja legyen. Megígérte, hogy a világirodalom jeles alkotásait jó 
fordításban közlik, a nagyobb, terjedelmesebb műveket pedig költői átdolgozásban. 
Fontosnak tartotta a kézügyesség és a testkultúra fejlesztését, ezért a testi erő 
növelését szolgáló játékok közlését ígérte. A hazafias érzés erősítését is programba 
vette, ezt a Magyar Pantheon elnevezésű rovat volt hivatva teljesíteni. Radó szerkesz-
tése alatt úgy tűnt, hogy konszolidálódik a lap anyagi helyzete, az 1890. évi 14. 
számában szerkesztőségi írás tudatta, hogy a megfelelő számú előfizetőnek köszön-
hetően növelik a Magyar Ifjúság terjedelmét, 1,5 ívről 2 ívre – az ára azonban nem 
változik. A Magyar Ifjúság szerkesztője – ahogy korábban szóltunk róla – rövid ideig 
Révay Mór János volt. Betöltötte ezt a tisztséget Zempléni P. Gyula (1856–1902) író, 
műfordító, lapszerkesztő és Tábori Róbert (1855–1906) író, szerkesztő, Tábori Piroska 
(1892–1947) írónő apja és Tutsek Anna (1865–1944) – a lányregények hallatlanul 
népszerű írója és a Magyar Lányok szerkesztője – férje is. A lap tehát meglehetősen 
mozgalmas történelmet élt át fennállása során. A megszűnés 1893-ban következett 
be, akkorra fogyott el a lap körül bábáskodókban a kiadáshoz szükséges energia.

A Magyar Ifjúság jól szerkesztett, értékes írásokat közlő periodikum volt, kétség-
telenül a magyar ifjúsági sajtó jeles monumentuma. Kiadása tulajdonképpen 
meghatározta a Révai által kiadott gyermek- és ifjúsági könyveket, ugyanis nagyon 
sok, később kötetben kiadott munka először a lap hasábjain jelent meg folytatások-
ban. A Révai költségtakarékossági okokból az általa kiadott folyóiratokban közölt 
művek szedését nem bontatta szét, állni hagyta és ezt a szedést használta fel 
a későbbi kötetkiadásoknál, „Így a drága szedés díja megoszlik a lap és a könyvkiadás 
között és ugyancsak így oszlik meg a másik nagy tétel, az írói tiszteletdíj is.”11

Különösen jól megfigyelhető ez az eljárás a Magyar Ifjúság irodalomtörténetileg 
talán legjelesebb közleményének, A két koldusdiáknak a megjelentetésénél. A lap 1. 
évfolyamának 25. számában jelent meg a következő évi előfizetési felhívás és 
a várható érdekesebb írásokat bemutató közlemény. Ebben említették meg, hogy 
a következő év jeles regénye a Mikszáth-mű folytatásos közlése lesz. Mikszáth 
egyfajta missziónak tekintette az ifjúságnak szóló művek írását, egyetértett a szer-

11 Révay (1920) 1. kötet, 50–51. p.
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kesztő céljával, vagyis azzal, hogy híveket toborozzon a lap a jó irodalomnak. Ezt 
az elvet vallotta a kiadó Révay Mór János is: „…már pályám kezdetén felismertem, 
hogy ha közönséget akarunk teremteni a magyar könyvnek és különösen a jó könyv-
nek, akkor azt már a gyermeknél, az ifjúnál kell kezdeni.”12 Ezt a célt szolgálta 
Mikszáth a regény megírásával, amely a lap 2. évfolyamában huszonöt folytatásban 
jelent meg. Az első hat részhez Mannheimer Ágost (1859–1937) – aki Magyar 
Mannheimer Gusztáv néven is alkotott – készített rajzokat. Hogy ez megszűnt, 
annak az volt az oka, hogy az író az utolsó pillanatban juttatta el a lapnak az aktuális 
folytatás szövegét, így már nem volt idő a rajzolóval az illusztrációkat elkészíttetni.13 
Amikor 1886-ban kötetben is napvilágot látott, a rajzoló már ismerhette a teljes 
történetet és ahhoz időben készíthette el az illusztrációkat. Mikszáth nemcsak A két 
koldusdiákot közölte, hanem rendszeresen publikált elbeszéléseket a lapban és 
a hazai várakat bemutató sorozatának számos részét szintén a Magyar Ifjúság tette 
közzé.14 Később ezekből az írásaiból állt össze 1890-ben a Magyarország lovagvárai 
regékben című kötet.

A Magyar Ifjúság állandó munkatársi gárdája vitathatatlanul imponáló volt; 
a kiadónak és a szerkesztőnek szinte a kor valamennyi jeles szerzőjét sikerült 
megnyernie. Akadtak alkotók, akiknek írói karrierje kötődött a laphoz. Közéjük 
tartozott Gaal Mózes (1863–1936), aki a magyar ifjúsági irodalom egyik legterméke-
nyebb szerzője volt, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) katalógusa több mint 
650 tételt tart számon neve alatt. A Magyar Ifjúsággal még kezdő író korában került 
kapcsolatba. A lapban jelent meg a Tinódi Lantos Sebestyén életéről szóló Az utolsó 
lantos című írása, amely 1886-ban külön is napvilágot látott, későbbi kiadása viszont 
a Franklinnál jött ki. Gaal Mózesnek még egy folytatásos regénye volt olvasható 
a lapban, a Kujak András keleti utazása. Kötetben első alkalommal 1888-ban 
a Singer és Wolfner adta ki, későbbi kiadásai ennek a regénynek is a Franklinnál 
jelentek meg.

Jókai (1825–1904) szintén rendszeresen közölte írásait a lapban. Pósa Lajos 
(1850–1914) költő, meseíró, a gyermekirodalom klasszikusa is munkatársa volt, 
Reviczky Gyula (1855–1889) néhány versét is publikálta a Magyar Ifjúság, szintúgy 
Bartók Lajos (1851–1902) költő Petőfi hatását tükröző verseit is közzétette.

A Magyar Ifjúság több-kevesebb rendszerességgel közölt írásokat többek között 
Csiky Gergelytől (1842–1891). A drámaíró, műfordító eredetileg római katolikus pap 
volt. 1880-ban kilépett az egyházi rendből, áttért az evangélikus vallásra és családot 
alapított. A lapban jelent meg A viszontlátás című drámai költeménye, amely Odüsz-
szeusz hazatérését mondja el. Munkatársa volt a lapnak Törs Kálmán (1843–1892) író, 
újságíró, szerkesztő, Tóth Lőrinc (1814–1903) jogász, politikus, író, De Gerando 
Antonina (1845–1914) pedagógus, író, műfordító, aki a történelem nagyjairól írt 

12 Révay (1920) 1. kötet, 81–82. p.
13 Mikszáth Kálmán (1958): A két koldusdiák. In: Mikszáth Kálmán összes művei. Regények és nagyobb 

elbeszélések. 3. kötet. 1885–1889. S. a. r. Király István. Budapest, Akadémiai. 299. p.
14 Kötetbe gyűjtve Magyarország lovagvárai címmel számtalan kiadásban jelentette meg a Révai.
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erkölcsi tanulságokat tartalmazó portrékat (például Socrates, Cornelia), és a lapban 
közölt írásaiból jelent meg 1887-ben a Révai kiadásában Az emberiség jóltevői. Valódi 
nagy férfiak jellemrajzai című kötete. A költő Vajda János (1827–1897) vadászati 
témájú elbeszéléseket közölt a lapban. Benedek Elek (1859–1929), Sebők Zsigmond 
(1861–1915) szépprózai írásai láttak napvilágot, Könyves Tóth Kálmán (1837–1924) 
református lelkész, író viszont ismeretterjesztő dolgozatokat és fordításokat közölt, 
hosszú időn keresztül voltak olvashatók tőle a francia Gaston Tissandier (1841–1899) 
főleg természettudományi vonatkozású közleményeinek magyar fordításai. A lapban 
megjelent írásaiból két kötetet is kiadott a Révai: az egyik A tudomány vértanúi. 
Tissandier Gaston után a hazai viszonyokhoz alkalmazta Könyves Tóth Kálmán. 1886, 
a másik pedig A munka bajnokai. Tissandier Gaston rendszere nyomán a hazai 
viszonyokhoz alkalmazta Könyves Tóth Kálmán. 1887. Tábori Róbert Görbe hegyek 
országában című regényét folytatásokban közölte a Magyar Ifjúság, kötetben 1891-ben 
jelentette meg a lap.

Kardos Árpád (1862–1939) író polgári foglalkozása kertész volt, jelentős munkát 
fejtett ki a magyar díszkertészet és kertészeti szakirodalom fejlesztésében. Számos 
természettudományos ismeretterjesztő cikket publikált a Magyar Ifjúságban, 
valamint benne tisztelhetjük az egyik első magyar sci-fi szerzőt. Ég és föld között. 
utazás a Szaturnuszba című, illetve alcímű kalandos elbeszélése kötetben 1886-ban 
jelent meg a Szünidei könyvtár darabjaként. Három barát, Kálmán, Géza és Lajos 
megunják a Földet és a Szaturnuszra készülnek. Gőzkocsi által hajtott léggömbbel 
készülnek az útra, amely terveik szerint 3 év, 10 nap és 10 óráig fog tartani. Veszélyes 
kalandok után elérik a Szaturnuszt, de nem tudnak leszállni, azonban ennek ellenére 
sikerül feltérképezniük a bolygót. Elindulnak haza, és hat évig tartó utazás után 
szerencsésen megérkeznek. Kétségtelenül Verne hatása érezhető a munkán.

Borostyáni Nándor (1848–1902) író, szerkesztő A jéghajó című folytatásos regénye 
némileg különös közlés. A szerzőnek ugyanis a Magyar Salon című folyóirat hasáb-
jain 1884-ben megjelent Utazás a Duna jegén című írása, amely a lapból készült 
különlenyomatként is ugyanabban az évben napvilágot látott. A Magyar Ifjúság 
1888. évi 8. kötetében folytatásokban jelent meg a szerző A jéghajó című elbeszélés-
ként meghatározott írása, amely a jelek szerint azonos a Magyar Salonban közölt 
Utazás a Duna jegén című szöveggel.

Gyarmathy Zsigáné (1845–1910) írónő, Kalotaszeg nagyasszonya kedvelt szerző 
volt a maga korában, írásait a Magyar Ifjúság is közölte, csakúgy, mint Kemenczky 
Kálmán (1844–1926) tanár közleményeit, Dalmady Győző (1836–1916) költő verseit, 
Komor Gyula (1867–1943) író, dramaturg közleményeit, Kozma Andor (1861–1933) 
költeményeit, Tóth Béla (1857–1907) író, művelődéstörténész írásait, Berczik Árpád 
(1842–1919) író, színműíró Kis Blaháné című színművét, Rákosi Viktor (1860–1923) 
író prózáját, Beniczkyné Bajza Lenke (1839–1905) elsősorban lányoknak szánt 
olvasnivalóit, Palágyi Lajos (1866–1933) költő és Endrődi Sándor (1850–1920) költő, 
műfordító verseit, Bársony István (1855–1928) író, vadász népszerű elbeszéléseit 
a vadászatról, természetről, Bródy Sándor (1863–1924) kisebb írásait. Szabóné Nogáll 
Janka (1859–1924) népszerű ifjúsági művek szerzője volt, főleg lányolvasmányait 
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kedvelték a lap olvasói. Verseket közölt a Magyar Ifjúságban Ábrányi Emil (1850–
1920) író, költő, műfordító és Kiss József (1843–1921), a kor kedvelt költője is. 
Edelmann Menyhért polgári foglalkozására nézve orvos volt (1862–1943), egyik 
cikkében az olvasásról írt. Velős megállapítása szerint „Keveset olvassunk inkább, de 
jót.” Vámbéry Ármin (1832–1913), a híres orientalista emlékezéseit is megjelentette 
a Magyar Ifjúság. A még pályája elején járó Gárdonyi Géza (1863–1922) szintén 
közölt a lapban. Somogyi Béla, az 1920-ban meggyilkolt baloldali szerkesztő (1868–
1920) kezdő tanítóként adta közre írását a Magyar Ifjúságban. Zempléni P. Gyula – 
a korábban már említett író, újságíró – eredeti írásai mellett Francis Robert Goulding 
(1810–1881) amerikai író A floridai kalandhősök című regényét fordította le a lapnak. 
Később, kötetben egyébként nem a Révai tette közzé, hanem a Magyar Könyvkiadó 
Társaság, illetve az Athenaeum.

Néhány írást közölt a Magyar Ifjúságban Szana Tamás (1844–1908) kritikus, 
művészeti író, Szász Károly (1829–1905) költő, műfordító, református püspök, 
Donászy Ferenc (1864–1923) ifjúsági író, Gyulai Pál (1826–1909) költő, író, iroda-
lomtörténész, Hermann Ottó (1835–1914) polihisztor, természettudós, politikus, és 
a pályakezdő Heltai Jenő (1871–1957) költő, író is.

A Magyar Ifjúság értelemszerűen hazafias szellemű írásokat közölt, és az uralkodó 
iránt lojális volt. Bizonyítja ezt a tényt P. Szathmáry Károly Rege a tündérkirálynőről 
című verse, amely Ferenc József és Erzsébet királyné a nemzet érdekében kötött 
frigyét verseli meg. A szerző egyébként egy folytatásos regényt is közölt a lapban 
Rosz [!] asszony várat vesz. Regényes korrajz a XVII. századból című, illetve alcíműt, 
mely kötetben 1886-ban a Révainál jelent meg.

A lap 10. évfolyamában, 1892-ben új rovatot indított A Magyar Ifjúság munkatár-
sai címmel. Fényképpel ellátott életrajzokat jelentetett meg a gyakran publikáló 
szerzőkről; ezzel is a lap és az olvasóközönség kapcsolatát kívánta erősíteni. Bánfi 
János, Radó Antal, Makai Emil, Palágyi Lajos és Zempléni Árpád életrajzát ismerhet-
ték meg az érdeklődők.

A Magyar Ifjúság elsősorban hazai szerzők publikációit közölte, de figyelemre 
méltó mennyiségű és minőségű külföldi irodalmat is megjelentetett. Sajátságos 
módon többségében francia és angol, illetve amerikai szerzők írásait közölte, vagyis 
szakított a kor erős német kulturális orientációjával. Mint Révay Mór János megfo-
galmazta, „Hogy a külföldi ifjúsági irodalom legjavát, valamint az előrehaladott 
illusztratív művészetnek termékeit biztosíthassuk magunknak, megállapodásokat 
létesítettünk előkelő francia és angol kiadókkal, amelyek a „Magyar Ifjúság”-nak 
biztosították e kiadók java ifjúsági iratainak fordítási jogát. Különösen a világhírű 
párisi Hetzel céggel, a francia ifjúsági irodalom ez elsőrendű művelőjével kötött 
megállapodásunk igen nagy értéket biztosított a „Magyar Ifjúság”-nak. 15

A lap francia szerzői közé tartozott a hosszú életű és a maga korában Magyaror-
szágon is népszerű regény- és drámaíró, Legouvé Ernő (Ernest) (1807–1903), akitől 
elbeszéléseket publikált. Genin, M. (?–?) Egy valódi hős címmel folytatásos regényt 

15 Révay (1920) 1. kötet, 84. p.
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közölt, amely kötetben is megjelent 1886-ban a Révainál. Alphonse Daudet 
(1840–1897) Berlin ostroma című elbeszélését és Egy hajó története című folytatásos 
regényét jelentette meg a Magyar Ifjúság. Verne Gyula (Jules), (1828–1905) egyes 
műveit az Andre Laurie néven publikáló Paschal Grouset (1844–1909) közreműködé-
sével írta; egyik közös művük A Cynthia hajótöröttje. A Magyar Ifjúság a terjedelmes 
regény rövid részét tette közzé, kötetben egyébként a Franklin jelentette meg. 
Camille Flammarion (1842–1925) csillagász, tudománynépszerűsítő író néhány 
ismeretterjesztő írását publikálta a lap. Eugéne Scribe (1791–1861) nem ifjúságnak 
szánt írásaival szerzett magának nevet; minden idők egyik legnépszerűbb francia 
színműírója A fehér nő című vígjátékát hozta.

Az amerikai – és a világirodalom – nagy klasszikus szerzője Mark Twain (1835–
1910). Két regénye először a Magyar Ifjúság hasábjain jelent meg: a Tamás úrfi 
kalandjai és a Huckleberry Finn kalandjai; később kötetben a Révai jelentette meg 
számos kiadásban. Még a Magyar Ifjúság megindulása előtt adta ki a Révai az ameri-
kai író Koldus és királyfi című regényét 1880 körül, ezzel a kiadó sokat tett Mark 
Twain magyarországi népszerűségéért.

Az angol ifjúsági irodalmat több jelentős szerző képviseli. Robert Louis Stevenson 
(1850–1894) klasszikus regénye, A kincses sziget A Magyar Ifjúság könyvtára című 
sorozat részeként jelent meg 1887-ben a Révai kiadásában. Stevenson mellett Thomas 
Mayne Reid (1818–1883) ír születésű, Londonban élő író volt népszerű szerzője mind 
a Magyar Ifjúságnak, mind a kiadónak. A fordulatos cselekményű kalandregények 
írójától a lapban folytatásokban a Vilmos, a hajósinas, A skalpvadászok, a Tűzföld. 
Kalandok a Terra del Fuegon és a Fiatal utazók jelent meg. Az írások kötetben is 
napvilágot láttak.

A lap folytatásokban közölte az angol Henry Rider Haggard (1856–1925) Salamon 
király bányái című regényét, amely kötetben Salamon király kincse címen került 
az olvasók kezébe, méghozzá a Singer és Wolfnernél 1895-ben.

Az olasz Edmondo de Amicis (1846–1908), A szív című szép regény szerzőjének 
elbeszélése szintén megjelent a Magyar Ifjúságban. Német szerzőket szerény szám-
ban közölt a Magyar Ifjúság, egyikük May Károly (Karl) (1842–1912) volt, akitől 
1893-ban A piros-kék Matuzsálem címmel erősen átdolgozott, részben magyar, 
részben pedig kínai környezetben játszódó írást közölt.

A lap a folytatásokban publikált regényekből megpróbált sorozatokat indítani. 
A Szünidei könyvtár hat számban három kötetet tett közzé: Gaal Mózestől Az utolsó 
lantost, Mayne Reidtől A fiatal utazókat és Kardos Árpádtól az Ég és föld között 
címűt. Az elképzelés egyébként az volt, hogy sokkal sűrűbben, kéthetente jelenik 
meg egy-egy négyíves kötet. A másik sorozat A Magyar Ifjúság Könyvtára volt, ebben 
mindössze Stevenson Kincses szigete látott napvilágot. 1887-ben Regénymelléklet 
című rovatot indítottak, eredetileg ebben adták ki A kincses szigetet, valamint 
néhány folytatásban Thompson (?–?) Robin Hood című írását.

A Magyar Ifjúság 1893-ban szűnt meg. Az 52. számban szerkesztőségi cikk 
tudatta, hogy a szerkesztőség az eddigi keretet szűknek találta, ezért ebben a formá-
ban megszünteti a lapot. Folytatása két periodikum lesz: az Ifjúsági Lapok Tábori 
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Róbert szerkesztésében a fiúknak szánt írásokat közöl, a Leány-Világ pedig Tábori 
Róbertné Tutsek Anna gondozásában leányújság lesz. Az utód periodikum összesen 
csak 26 számban látott napvilágot, vagyis mindössze fél évet élt, és a Leány-Világ 
nem önálló kiadvány lett, hanem az Ifjúsági Lapok melléklapja.

A RÉVAI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVEI A KEZDETEKTŐL

Sorozat
A kiadó már a Magyar Ifjúság megindítása előtt is jelentetett meg gyermek- és ifjúsági 
könyveket, sőt egy sorozatot is indított Az ifjúság olcsó könyvtára címmel, melyben 
hat kötet látott napvilágot: Ottilia Wildermuth (1817–1877), a maga korában kedvelt 
német ifjúsági író Elbeszélések az ifjúság számára című kötete, James Fenimore Cooper 
(1789–1851) halhatatlan Vadölője, Clara Jäger (?–?) A zendülők Pitcairn szigetén 
címmel készített feldolgozást a XVIII. századi híres esetről, a Bounty hajón kitört 
lázadásról, Ferdinand Schmidt (1816–1890) német író Washington Györgyről írt 
„életképe”-t. Szintén Schmidt volt a szerzője a Lear királynak, mely műfaji meghatá-
rozása szerint elbeszélés volt; végül Jonathan Swifttől (1667–1745) a Gulliver utazásai 
ismeretlen országokban kapott helyet a vállalkozásban.

Gyermekkönyvek, mesekönyvek
A Révai a legkisebbeknek közel harminc kötetet adott ki. Jól érzékelhető, hogy nem 
igazán állt a kisgyermekeknek szánt könyvkiadás a kiadó működésének fókuszában. 
A klasszikus egyetemes és hazai szerzők és gyűjtemények közül alig választott, így 
nem jelentetett meg Andersen-, Grimm- vagy Benedek Elek-meséskönyvet, és hiába 
keressük az Ezeregyéjszaka meséit is. Móra (1879–1934) művei különböző kiadóknál 
láttak napvilágot, az 1920-as évektől elsősorban a Lantos, illetve a Genius publikálta 
műveit. A két cég fuzionált, majd a Genius-Lantos beolvadt a Révaiba;16 így került 
a kiadó kapcsolatba az íróval és lett könyveinek megjelentetője. Gyermekkönyvei 
közül az alábbiakat tette közzé: Dióbél királyfi és társai. Újabb, átdolgozott kiadás, 
1934; Dióbél királykisasszony: Történetek Pankáról és egyéb mesék, 1935; Az ezüst-
szavú harang, 1934. Meseíróként is számon tartja az irodalomtörténet lányát, Pankát 
(Móra Panka, V. 1903–1973), akinek Mese, mese, mátka című kötetét 1935-ben tette 
közzé a kiadó.

Jókai volt a Révai talán legfontosabb szerzője, így lett életművének kiadója. 
A Jókai Mór meséskönyve című kötet először 1892-ben jelent meg, majd később több 
kiadásban is hozzáférhetővé vált.

A népmese éppen csak jelen volt a Révai kínálatában. A magyar mesék rózsás-
kertje című összeállítás Arany László (1844–1898), Tompa Mihály (1817–1868) és 
Voinovich Géza (1877–1952) válogatását tartalmazta. Voinovichnak még egy kötetét 

16 Budapesti Közlöny, 1933. XI. 9., 7. p. és Budapesti Közlöny, 1933. X. 27. 8. p.
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jegyzi a kiadó: Magyar mondák világa: Király-mondák és legendák, (1932). Csuda-
táska címmel Ősz János (1863–1941) székelyföldi tanító, mesegyűjtő eredeti székely 
meséit publikálta a Révai 1941-ben. A második világháború utáni változó körülmé-
nyeket jelzi, hogy 1949-ben Orosz állatmesék és A fakó lovacska: Kazah népmesék 
kiadására vállalkozott a megváltozott státusú, de még régi nevű vállalat.

Kalocsa Róza (1838–1903) tanárnő volt, a magyar nőnevelés fontos személyisége, 
akit a maga korában kedvelt ifjúsági szerzőként is ismertek. A Révai két, kisgyerme-
keknek szánt kötetét jelentette meg: A nagymama regéi: Regék, mesék és elbeszélések 
mindkét nembeli gyermekek számára, 1880 és a Szorgalom jutalma: Mulattató és 
tanulságos olvasmányok jó gyermekek számára, 1884. Mellette a századforduló 
időszakában működött Ágai Adolf (1836–1916) író, szerkesztő, aki Forgó bácsi néven 
publikálta gyerekeknek szánt írásait. A Forgó bácsi könyve egyes darabjai az 1880-as, 
1890-es években már napvilágot láttak más kiadóknál, a Révai 1931-ben tette közzé 
a könyvet. Ritoók Emma (1868–1945) tudós, esztéta és szépíró volt, a századelő 
szellemi életének fontos szereplője. Gyerekeknek írt kötetét Tündérmesék címmel 
1931-ben adta ki. A kötet új, eredeti meséket tartalmazott, értékét fokozta, hogy 
Jaschik Álmos (1885–1950) rajzai díszítették. Bethlen Margit grófnő (1882–1970) 
Bethlen István miniszterelnök hitvese volt, de a maga jogán vívott ki szerény helyet 
az irodalmi életben. Meséi Bethlen Margit meséskönyve címmel 1940-ben került 
az olvasók kezébe. Mellette Wass Albert (1908–1998) képviseli még az arisztokráciát; 
igaz, ő azért sokkal nagyobb formátumú szerző volt, mint a grófnő. Tavak könyve: 
Kilenc mese című kötetét 1943-ban publikálta a kiadó. L. Szász Irén (?–?) meseregé-
nye, A lembergi baba 1930-ban vált hozzáférhetővé. A megható történet a kis Juliská-
ról szól, aki elvesztette szüleit a háborúban, és babájával, amelytől nem válik meg, 
számtalan megpróbáltatáson megy keresztül, amíg sorsa jóra fordul: megtalálja 
édesapját, aki mégsem halt meg a harcok alatt. Csergő Hugóné (?–?) Mickó néni 
néven jegyezte 1932-ben Játszunk színházat! Apró színdarabok 5–14 éves gyerekek 
számára című kötetét.

A kevés külföldi szerző egyike Hansen(?–?) volt, Autós Peti és barátja, a soffőr 
című kötete 1934-ben hagyta el a nyomdát, a szöveget Nyilas-Kolb Jenő (1898–1959) 
ültette át magyarra. Haráncsi Heszler Károly (?–?) képeskönyve, a Kipi-kopi Mikulás 
először 1945-ben, majd a következő évben is megjelent. Török Sándor (1904–1985) 
a sokoldalú, népszerű író Kököjszi és Bobojsza: furcsa történet egészen kis gyermekek-
nek és egészen felnőtteknek című könyvét először a Franklin hozta ki 1939-ben. 
A Révai ennek tette közzé a folytatását 1945-ben: Gilikoti: Kököjszi és Bobojsza újabb 
viselt dolgai címen, majd 1948-ban látott napvilágot a Kököjszi és Bobojsza újabb 
kalandozásai: egészen kicsi gyerekeknek és egészen nagy felnőtteknek. 1947-ben 
a Franklinnál kiadott kötetet is közrebocsátotta a Révai.

A kiadó viszonylag gyakran alkalmazott eljárása volt, hogy a raktáron maradt 
könyvekből kiadói kolligátumot állított össze. Három korábban kiadott mesekönyv-
ből hozták létre a Nagy mesekönyv kicsiknek című gyűjteményes kötetet 1938-ban, 
amelyben Forgó bácsi könyve, Jókai meséskönyve és Ritoók Emma Tündérmesékje 
kapott helyet.
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Iskolai tankönyv, olvasókönyv
Ahogyan a gyermek- és ifjúsági könyvek sem képeztek prioritást a Révai kiadványai 
között, úgy a tankönyvekre is vonatkozik ez a megállapítás. Hogy egyáltalán 
rászánták magukat a tankönyvüzletre, annak az volt az oka, hogy – Révay Mór 
János tapasztalatai szerint – a szortiment könyvesek szívesebben terjesztették azon 
kiadók könyveit, amelyek tankönyveket is kiadtak. Elsősorban ezért döntött úgy 
a vállalat, hogy megjelenik a könyvszakma ezen szegmensében is. Kétségtelen az is, 
hogy a tankönyv biztos, rendszeres nyereséget termelő szektor volt.

A tankönyvüzletbe a cég által integrált vállalatok révén kapcsolódtak be. Még 
1896-ban szerezte meg a Révai Lauffer Vilmos vállalatát. A Lauffer-cég elsősorban 
tankönyvekkel foglalkozott. A fúzió után a Révai egyike lett a jelentős tankönyves 
vállalatoknak. Révay Mór János visszaemlékezése szerint nem kívánták tovább 
bővíteni ezt az üzletágat, arra törekedtek, hogy kivívott pozíciójukat megőrizzék, 
azonban a többi cég versenye rákényszerítette őket a további terjeszkedésre.17 Ez 
vezetett oda, hogy 1904-ben a Révai megszerezte a pozsonyi Stampfel Károly-féle 
kiadót.18 A harmadik beolvasztott tankönyves vállalkozás a Dobrowsky és Franke-
cég volt szintén 1904-ben. Utóbbi megszerzését az indokolta, hogy a Lauffer és 
a Stampfel tankönyvei elsősorban vidéken terjedtek el, a Dobrowsky és Franke 
viszont a fővárosban volt érdekelt.

Révay Mór Jánosnak volt még egy oka arra, hogy bizalmatlan legyen a tankönyv-
üzlettel. Ez pedig a sokszor átláthatatlan tankönyvbírálati eljárás volt, és a gyakran 
erősen vitatható pályázati rendszer. Utóbbi hátrányait a Révai is megtapasztalta, 
a főváros által kiírt tankönyvpályázaton a vállalat hatalmas összeget, mintegy 
100.000 koronát fordított tankönyvei korszerűsítésére, újak készítésére – és a végén 
minden könyvük elbukott. Révay Mór János szerint az egész pályázat színház volt, 
előre megrendezett komédia.19 Nem csodálható, hogy a rossz tapasztalatok hatására 
a vállalat megpróbált szabadulni a mind terhesebbé váló tankönyvüzlettől, és 1908. 
január 31–én a Révai összes tankönyvét eladta az Athenaeum kiadónak.20

A két világháború közötti korszakban a Révai szerény mértékben ugyan, de ismét 
megjelent a tankönyvpiacon. Elsősorban a népiskolák olvasókönyvét jelentette meg. 
Quint József (1882–1929) tanítóképző-intézeti főigazgató és Drozdy Gyula (1881–1963) 
pedagógus meghatározó szerepet töltött be az 1925-ben elfogadott új népiskolai 
tanterv kidolgozásában. Ők írták az elemi népiskolák számára A magyar gyermek 
olvasókönyve című sorozatot az 1–6. osztályok számára (illetve az 1. osztályos könyv 
pontos címe A magyar gyermek ábécéskönyve lett.) A Quint–Drozdy szerzőpáros 
tankönyve az Egyetemi Nyomda kiadványa mellett a legjobban elterjedt elemi 

17 Révay (1920) 2. kötet, 11. p.
18 Pogány György (1995): Stampfel Károly könyvkiadó vállalata Pozsonyban 1873–1904. Limes. 8. 3. 

37–46. p.
19 Révay (1920) 2. kötet, 19. p.
20 Uo. 27. p.
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iskolai olvasókönyv volt, és számos módszertani újdonságot tartalmazott. A kisgyer-
mekek olvasástanításában a korábbi tantervekben előírt írvaolvasásnak a szóelem-
zésre épülő hangoztatási gyakorlatai helyett az új eljárás a hangot önállóan, hang-
utánzással vétette észre, és a hangok emlékének a megőrzését, valamint azok 
összekapcsolását fonomimikai jelekkel (kézjelekkel) motorikusan támogatta.21

Jókai is szerepelt a tankönyvszerzők között: először 1884–ben publikálta a Révai 
Magyarország története a népiskolák számára című kötetét, amely 1888-ban is 
napvilágot látott. Középiskolai tankönyvet mindössze néhányat tett közzé a kiadó: 
Tóth Sándor: Olvasókönyv a prózai írásművek elméletéhez. Középiskolák használa-
tára. 1886., Tóth Sándor: A prózai írásművek elmélete: a gymnasiumi és reáliskolai 
utasítások szerint középiskolák használatára. 1886., Iskolai magyar nyelvtan a gim-
náziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák számára. 1., Az 1. osztály részére. 1925. 
Magyar olvasókönyv a leánygimnáziumok, leánylíceumok és leánykollégiumok 
számára. 1. köt. az 1. osztály részére. 1928.

Közreadott a Révai néhány polgári iskolai tankönyvet is (Magyar olvasókönyv 
a polgári fiúiskolák számára, 1928), a felső kereskedelmi iskoláknak jelentette meg 
1932-ben a Kereskedelmi ismeretek és 1928-ban a Magyar kereskedelmi levelezés című 
kiadványokat, valamint a tanító- és tanítónőképző intézetek számára az Egészségtant.

Jól érzékelhető, hogy a Révai éppen csak jelen volt a tankönyvkiadásban, tevé-
kenységének meglehetősen jelentéktelen szegmensét képezte ez a terület.

A RÉVAI IFJÚSÁGI KÖNYVEI

Az ifjúsági könyvek kiadásában már érezhetőbb volt jelenléte a könyvpiacon, bár 
a felnőtteknek szánt művek közreadásához képest ez a terület is meglehetősen 
szerény helyet foglalt el a Révai kiadványai sorában. Többségében magyar szerzők 
műveit publikálta a kiadó. A kor általános pedagógiai és nemzetpolitikai szemléleté-
nek megfelelően az ifjúsági könyvek erősen hazafias, valamint szilárd erkölcsi 
értékrendet képviseltek, amelyben egyértelmű, hogy mi a jó és mi a rossz, mi 
a helyes és mi a helytelen cselekedet.

MAGYAR SZERZŐK MŰVEI

A magyar szerzők művei között fontos alcsoportot képeztek a történeti munkák. 
Mindenekelőtt Mikszáth műveit kell említeni ezek között. Ő persze jelentősebb író 
volt annál, semhogy direkt hazafias vagy erkölcsnemesítő írásokat közölt volna, de 

21 Adamikné Jászó Anna (2001): A magyar olvasástanítás története. Az olvasásról az olvasásért, az élő 
ábécé. Budapest, Osiris. 166. p.
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néhány, az ifjúságnak szánt kötete mégis ezen erkölcsi alapelveket közvetítette magas 
esztétikai színvonalon. A két koldusdiákról már volt szó, a Révai önálló kötetben 
számos alkalommal közreadta, az OSZK katalógusa szerint összesen 15 kiadásban. 
Ez lényegében azt jelenti, hogy a kiadó állandóan piacon tartotta a kötetet. Másik 
jelentős munkája A kis prímás volt, melyet szintén 15 edícióban juttatott el az olva-
sókhoz. Igaz, néhány alkalommal nem önálló kötetben, hanem másik Mikszáth-
művel együtt.

A Magyarország lovagvárait 13 önálló tomusban hozta a kiadó, két alkalommal 
pedig A kis prímással együtt, vagyis ez a kötet is összesen 15 alkalommal látott 
napvilágot. Az író negyedik ifjúságinak tekintett kötete a diáktörténeteket, a gyerek-
korból származó más históriákat tartalmazó Tavaszi rügyek című novelláskötet, 
amelyet összesen 16 edícióban publikált a Révai.

A kuruc korszakkal két kötet foglalkozott. Tóth Sándor (1854–1937) tanár, 
pedagógiai szakíró és a maga korában kedvelt regények szerzője jelentette meg 
1886-ban a Kurucz-világ. Regényes történetek II. Rákóczi Ferencz korából című 
könyvét. A korszakkal foglalkozó másik kötet szerzője Farkas Emőd (1866–1920) író, 
műfordító, aki 1903-ban adta közre Rákóczi lobogója alatt. Regényes korrajz című, 
illetve alcímű ifjúsági regényét.

P. Szathmáry Károly regénye, a Rosz [!] asszony várat veszt. Regényes korrajz 
a XVII. századból 1886-ban hagyta el a nyomdát. A regény a XVII. századi szabad-
ságküzdelmek korába viszi az olvasót. A regény először egyébként a Magyar Ifjúság 
hasábjain jelent meg. Rákosi Viktor a századforduló korának népszerű írója volt, 
egyik leghíresebb könyve A korhadt fakeresztek, amely az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharcról közöl elbeszéléseket. A kötet népszerűségét jelzi, hogy külön 
ifjúsági kiadása is készült, és a Révai számos kiadásban publikálta a kötetet.

P. Szathmáry Károly Gróf Teleki Blanka életrajzát tette közzé Leövey Klára 
jegyzetei nyomán 1886-ban, Bánfi János pedig Magyar László utazásai és kalandjai 
címmel „Az érettebb ifjúság számára” 1892-ben írta meg a kalandos sorsú Afrika-
utazó életét.

Csengey Gusztáv (1842–1925) az eperjesi evangélikus teológia tanára, aki a maga 
korában népszerű versek és regények szerzője volt. A mocsarak királya című ifjúsági 
történeti regénye először 1889-ben a Lauffer-cégnél jelent meg, későbbi kiadásait 
publikálta a műnek a Révai. A kötet nem a magyar, hanem az angol történelemből 
veszi tárgyát: a vikingek elűzik az angol uralkodót, Nagy Alfrédot, aki a mocsarak 
közé menekül híveivel és szervezi az ellenség legyőzését, amely sok bonyodalom és 
kaland után sikerül is a briteknek. Az angol történelemből merített Mándy Iván is, 
aki 1945-ben publikálta első alkalommal a később számtalan kiadást megért 
regényét, a Robin Hood, a sherwoodi erdő lovagja címűt.

A Révai többi ifjúsági regénye már a jelenben játszódik; igaz, előfordul, hogy nem 
emberek, hanem kutyák a hősei. Rákosi Viktor 1912-ben tette közzé először, majd 
még két edícióban napvilágot látott a Bobby és Csiba: Két kutya története című, 
illetve alcímű regényt, amelyben egy városi pincsi és egy falusi komondor mulatsá-
gos kalandjaival ismerkedhet meg az olvasó.
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Ifj. Blanár Imre (1896–?) törvényszéki hites angol tolmács és szótárszerkesztő volt, 
érettségije után néhány dollárral zsebében Amerikába indult és New Yorkban 
változatos munkákkal tartotta fenn magát, de nagy küzdelmek árán sikerült 
egyetemi BA-oklevelet szereznie. 1920-ban tért haza Magyarországra. Amerikai 
éveinek történetét írta meg Egy 17 éves magyar fiú küzdelmei New Yorkban című 
kötetében. Hasonló témájú Zsoldos Attila (?–?): 3000 kilométer című könyve, amely 
a szerző önéletrajzi jellegű írása 15 éves korában tett nyugat-európai vándorlásáról. 
Radványi Kálmán (1887–1943) tanár, író, cserkésztiszt volt, Cserkészúton spanyol 
földön címmel 1931-ben számolt be magyar cserkészek spanyolországi útjáról, 
melynek során hódoló látogatást tesznek Zita királyné és gyermekei, elsősorban Ottó 
trónörökös előtt. Cserkészek külhoni utazásáról szól Juhász Andor (1899–?) kötete is, 
a Halló, itt London 1934-ben.

Pálóczi Horváth György (1908–1973) író, műfordító, szerkesztő két ifjúsági 
regényét is kiadta a Révai. Az egyik a Felelés ellen biztosító rt., vidám diáktörténet, 
1933-ban hagyta el a sajtót, a másik az Isten veletek, Hobók! 1934-ből. Utóbbi regény 
Amerikában játszódik, két árva gyermek vándorlásáról számol be az Egyesült 
Államok irdatlan térségeiben.

Az Amerika-téma jelenik meg Baktay Ervin (1890–1963) Jancsi nyeregbe száll 
című 1940-es regényében. Persze Baktay indiánromantikájának megfelelően Jancsi 
fordulatos és izgalmas kalandok részese lesz az 1920-as években.

Tamási Áron (1897–1966) Szívbéli barátok című ifjúsági regénye a háború után, 
1946-ban jelent meg, lényegében a Szűzmáriás királyfi ifjúsági átdolgozása a mű. 
Hőse, Csorja Boldizsár mindössze tizenkét éves, amikor szülei falujukból Udvar-
helyre viszik, hogy a katolikus gimnáziumba írassák. A megszeppent, magára 
maradt, mégis büszke gyerek már másnap összeakaszkodik diáktársaival, és 
megszökik. Ekkor akad rá a vele egykorú Ferkére, aki mestere elől bujdosott el. A két 
sorstárs örök barátságot fogad.

Tersánszky Józsi Jenő (1888–1969) Egy szarvasgím története című regénye 
a Tamási-műhöz hasonlóan átirat, az 1938-ban kiadott A vezérbika emlékiratai 
ifjúsági átdolgozása. Tersánszky számos írásában állatokat tett meg főszereplőnek, 
persze ezek a történetek mind-mind az emberről, az emberi társadalom különböző 
fonákságairól szóltak.

Jelentek meg ifjúságnak szánt gyűjteményes munkák is, ilyen volt például a Barna 
Sándor és Kardos Árpád szerkesztésében 1885-ben készült kötet, a Serdülők könyve. 
Mulattató és tanulságos olvasmányok a serdültebb ifjúság számára.

A szépirodalmi műveken túl néhány ifjúsági ismeretterjesztő kötetet is kiadott 
a Révai, mint például Antonina de Gerando Az emberiség jóltevői. Valódi nagy férfiak 
jellemrajzai, mely – mint korábban szó volt róla – a Magyar Ifjúságban közreadott 
írások gyűjteménye volt 1887-ben. Nagy Béla (?–?): Gépek csodavilága című munká-
jában 1931-ben a technika újdonságairól tájékoztatta olvasóit. A kötet 1939-ben is 
napvilágot látott A modern technika csodái című kiadói kolligátumban. Nagy Béla 
írása mellett két külföldi szerző, Dixon (?–?) Az óceán repülője és Hanstein (?–?) 
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munkája, az Elektropolis, a technikai csodák városa kapott helyet az ismeretterjesztő 
kiadványok között.

Müller Ottó (?–?) Kis kémikus című munkája 1943-ban a Rózsavölgyinél jelent 
meg, viszont a könyvhöz kapcsolódó Használati utasítás A kis kémikushoz. 250 
érdekfeszítő kémiai kísérlet. Diákfiúk és leányok részére 1945-ben a Révai gondozásá-
ban látott napvilágot.

Lányregények
Szerény számban lányregényeket is kiadott a vállalat. Kürthy Emil volt a szerzője 
Az aranyos. Elbeszélés fiatal lányok számára című kiadványnak 1888-ban. Dániel 
Anna (1908–2003) tanár, író, műfordító volt, hosszú élete során számtalan lányre-
gényt publikált, ezek egyike volt a Flóra 1931-ben, melynek főhőse gimnazista lány, 
aki egy Párizsban élő magyar családhoz kerül gyermekgondozónak. A könyv Flóra 
kalandjait meséli el.

Dániel Anna édesanyja Dánielné Lengyel Laura volt (1874–1954), a maga korában 
népszerű író. Marica című regénye 1931-ben került a lányolvasók kezébe. Főhőse a 8 
éves kis árva Marica, aki testvérével faluról felkerül Pestre, ahol sok megpróbáltatás 
után révbe jut. A szintén hosszú életű Altay Margit (1881–1972) a magyar lányre-
gény-irodalom egyik klasszikus személyisége, 1931-ben a Révainál jelent meg A kis 
cseléd című kötete, amely egy szegény árva kislány továbbtanulását meséli el.

A Révai Lányok könyve címmel 1938-ban gyűjteményes kötetet adott ki, amely-
ben az alábbi kötetek kaptak helyet: Altay Margit: A kis cseléd, Dániel Anna: Flóra, 
Dánielné Lengyel Laura: Marica.

Külföldi szerző volt Rachel Field (1894–1942). Az amerikai írónő Hitty című 
regénye 1948-ban hagyta el a sajtót, és egy baba emlékiratait tartalmazza.

KÜLFÖLDI SZERZŐK

A külföldi szerzők között fontos hely illeti meg Mark Twain (1835–1910) műveit. 
Az amerikai író több könyvét is kiadta a Révai. Egyik elsőként kiadott ifjúsági 
könyve a Koldus és királyfi volt 1880 körül, majd később több alkalommal is megje-
lentette a vállalat a híres regényt.

A Tamás úrfi kalandjai: regényes elbeszélés az ifjúság számára címen Hughes N. L 
átdolgozását Kürthy Emil fordította magyarra 1886-ban. Később új fordításban tette 
közzé a kiadó Huckleberry Finn és Tom Sawyer kalandjai címen 1936 körül. A köte-
tet Koroknay István ültette át magyarra és Enyvvári Herbert rajzai díszítették.

Thomas Mayne Reid (1818–1883), az angolul publikáló ír származású író hallatla-
nul népszerű volt kalandregényeivel a maga korában; néhány regénye egyébként még 
napjainkban is kedvelt olvasmánya a kamaszoknak. Magyarországi megismertetésé-
ben komoly szerepe volt a Révainak, négy könyvét adta közre, illetve a kiadó tette 
közzé először magyar fordításban néhány kötetét. Elsőként, még 1884–ben A skalp-
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vadászok. Regényes történet a serdültebb ifjúság számára jelent meg Kürthy Emil 
átdolgozásában. A regény később több kiadásban is napvilágot látott. 1886-ban 
a Fiatal utazók hagyta el a nyomdát a Szünidei könyvtár részeként. Szintén 1886-ban 
vehették kézbe az olvasók A tűzföld. Kalandok a Terra del Fuegon. A serdültebb 
ifjúság számára című, illetve alcímű kalandregényt Kürthy Emilné fordításában. 
A Vilmos, a hajósinas érdekes módon kötetben csak az 1920-as években látott 
napvilágot, először a Magyar Ifjúságban volt olvasható folytatásokban.

Az amerikai irodalom meghatározó szerzője, James Fenimore Cooper (1789–1851) 
Bőrharisnya-sorozatának csak első kötetét, a Vadölőt jelentette meg a Révai 
1882-ben Lázár Gyula fordításában. Klasszikus mű volt az angol Robert Louis 
Stevenson (1850–1894) regénye, A kincses sziget. A könyv 1887-ben készült Kürthy 
Emil fordításában a Magyar Ifjúság Könyvei című sorozat tagjaként. Jonathan Swift 
(1667–1745) Gulliverjének ifjúságnak szóló átdolgozását 1886-ban jelentette meg 
a Révai: Gulliver utazásai ismeretlen országokban. Fordította és az ifjúság számára 
átdolgozta Prém József. A kötet az Ifjúság Olcsó Könyvtára című sorozatban látott 
napvilágot.

Frances Hodgson Burnett (1849–1924), az angliai születésű, de fiatalon az USA-ba 
költöző írónő a szentimentális gyermekregények hallatlanul népszerű szerzője volt. 
Leghíresebb regénye A kis lord volt. A regény magyarországi népszerűségének – 
az OSZK katalógusa 24 kiadását regisztrálja – elindítója a Révai volt, 1890-ben 
jelentette meg a könyvet.

A német Ferdinand Schmidt (1816–1890) pedagógus és ifjúsági író volt, a Révai két 
kötetét jelentette meg az Ifjúság Olcsó Könyvtárában: Lear király. Elbeszélés, átdol-
gozta Lázár Gyula, 1882 és Washington György: Életkép, fordította Lázár Gyula, 
1884. Clara Jäger (?–?) a Bounty nevű hajón 1789–ben kirobbant, híres és sokszor 
feldolgozott lázadást írta meg fordulatos regényben A zendülők Pitcairn szigetén 
címmel. A kötet Lázár Gyula átdolgozásában az Ifjúság Olcsó Könyvtárában látott 
napvilágot.

Friedrich Joachim Pajeken (1855–1920) német ifjúsági író volt, polgári foglalkozá-
sára nézve kereskedő, aki hosszú ideig élt Amerikában, és tapasztalatait, élményeit is 
felhasználta kalandos ifjúsági történeteiben. Brown Andrew, a vörös kém című 
regényében a félvér hős sem a fehérek, sem az indiánok között nem találja helyét, sok 
megpróbáltatás és bonyodalom után azonban sikeres közvetítője lesz a fehér civilizá-
ciónak az indiánok felé.

A francia irodalmat képviselte Alphonse Daudet (1840–1897) híres regénye, 
a Tarasconi Tartarin uram jeles kalandjai Fái J. Béla fordításában 1882-ben jelent 
meg. A kötet eredetileg nem ifjúsági munka volt, csakhamar azonban az ifjú korosz-
tályok kedves olvasmányává vált. Daudet másik kisregénye az Egy hajó története volt, 
először a Magyar Ifjúság hasábjain látott napvilágot Tóth Béla fordításában. Kötetben 
1890-ben volt olvasható először, majd 1911–ben ismét kiadta a Révai. Szintén francia 
szerző volt M. Genin (?–?), akinek Egy valódi hős című, elbeszélés az ifjúság számára 
megjelölésű művét 1886-ban tette közzé a kiadó, miután a Magyar Ifjúság folytatá-
sokban közölte.
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Néhány XX. századi ifjúsági szerző könyvét is kiadta a Révai. Felix Salten 
(1869–1945), a Pesten született osztrák író Bambi című, egy őzike viszontagságos 
életét elmesélő regénye Fenyő László fordításában 1930-ban jelent meg. A német 
ifjúsági író, Erich Kästner (1899–1974) Gyurka és a detektívek című regénye az Emil 
és a detektívek Halácsy Endre által teljesen átdolgozott, magyar környezetbe és 
Budapestre helyezett változata 1932-ből való, Walter Trier már-már klasszikussá vált 
illusztrációival.

Két tudományos-fantasztikus könyvet is kiadott az 1930-as években a Révai. 
Az Elektropolis, a technikai csodák városa című regény szerzője, a német Otfried von 
Hanstein (1869–1959) főleg tudományos-fantasztikus regényeket írt; a kötetet 
átdolgozta Juhász Andor, a képeket rajzolta Nemes Attila. Az 1932-ben megjelent 
könyv alighanem nagyon alapos átdolgozás lehetett: egy magyar mérnök a főszerep-
lője, aki Amerikában hatalmas vagyonra tesz szert. Elhatározza, hogy Ausztrália 
sivatagjait csodálatos találmányával termőfölddé alakítja és koronázatlan királya 
lesz birodalmának. Ebbe a világba hívja el egyetlen rokonát, egy 24 éves magyar 
mérnököt. A másik mű szerzője szintén német volt, Otto Willi Gail (1896–1956) 
a müncheni egyetemen elektrotechnikát és fizikát tanult, majd tudományos újságíró 
lett. Utazás a holdrakétán című írása két német tudós és egy amerikai riporter 
izgalmas holdutazását meséli el. A kötetet Juhász Andor fordította és német illuszt-
rátor, von Grüneberg rajzaival készült 1928-ban.

Adolph Mattheus regényét, a Misi kétszer fut címűt Juhász Andor dolgozta át 
1933-ban és helyezte a vidám történetet magyar környezetbe, közelebbről Győrbe. 
Misi nagyon elhagyatottnak érzi magát a vidéki gimnáziumban. Megszökik, hogy 
Budapesten élő apjához menjen. A hosszú úton sok izgalmas kaland esik meg 
a fiúval. A kötetben megtartották az eredeti német illusztrációkat, amelyeket Fritz 
Eichberg készített.

Barbra Ring (1870–1955) norvég író Peik. Egy kis fiú története című könyve egy 
árva kisfiú otthonra találását meséli el; Ritoók Emma fordította az 1930-ban megje-
lent kötetet.

Az óceánrepülő című regényt Franklin W. Dixon álnéven több személy írta. 
A regény főhőse Ed Scott amerikai fiatalember, aki tökéletes pilótává képezi ki 
magát, hogy álmát, az óceán átrepülését megvalósítsa. Terve számtalan akadály 
legyőzése után sikerül. A könyv Radványi Kálmán fordításában, Márton Lajos 
illusztrációival 1930-ban került az olvasók kezébe.

A kiadó egyik utolsó könyve a szovjet Arkadij Petrovič Gajdar (1904–1941) 
R. V. Sz. című regénye volt 1949-ben.

A vállalat a fentebb említett könyvek egy részéből kiadói kolligátumot készíttetett. 
Az Indián kalandok gyűjtőcímű kiadvány Mayne Reid Skalpvadászokját, ugyancsak 
tőle a Vilmos, a hajósinast és Pajekintől a Brown Andrew, a vörös kémet tartalmazta. 
A modern technika csodái című gyűjteményben Dixontól Az óceánrepülő, Hansteintől 
az Elektropolis és Nagy Bélától A gépek csodavilága kapott helyet. A Kalandok könyve 
gyűjtőcím alatt Csengey: Mocsarak királya, Gail: Utazás a holdrakétán és Pajeken: 
Brown Andrew, a vörös kém jelent meg. A Vidám könyvben szintén három könyv, 



52 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

Kästner: Gyurka és a detektívek, Rákosi: Bobby és Csiba, Ring: Peik kapott helyet. 
A Cserkészkalandok az eddigiekkel ellentétben csak két kötetet tartalmazott: Radvá-
nyitól a Cserkészúton spanyol földönt és Zsoldos Attilától a 3000 kilométert.

Az ifjúságnak szánt könyvek közé tartozott a Harc a levegőért című sorozat 
1940-ben. A vállalkozás szellemi létrehozója a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület 
volt. Megjelentetésében kétségtelenül a második világháborúnak is szerepe volt: 
hirtelen megnőtt az érdeklődés a repülés iránt. A sorozatban látott napvilágot 
Valentino Tocci (?–?): Légi párbaj − a szerző önkéntesként harcolt Spanyolországban 
Franco mellett, a kötet a harcok emléke; Svachulay Sándor (1875–1954): A természet 
aviatikusai − a szerző repülőgéptervező volt, a kötet a madarak repülését tárgyalja; 
Günther Plüschow (1886–1931): Ezüstkondor − az író német repülő, felfedező, 
Dél-Amerikában végzett repülős kutatóútja alatt érte halálos baleset. A kötet 
a Tűzföldön végzett repüléseinek krónikája; Antoine de Saint–Exupéry (1900–1944) 
francia író és pilóta kötete az Egyedül a felhők felett − a könyv az író Éjszakai repülés 
című híres írását és kisebb műveit tartalmazza; Szilas-Steff Tibor (1913–2013) 
mérnök, pilóta, könyve a repülést népszerűsítő írások gyűjteménye Játék az éggel 
címen; Magyar Sándor (1898–1981) pilóta, Endresz György (1893–1932) társa az óce-
ánrepülés során, a könyv a Justice for Hungary útját meséli el: Álmodni mertünk 
címmel; Anne M. Lindbergh (1906–2001) az óceánt elsőként átrepülő Charles 
Lindbergh felesége volt, maga is repült, a Zúg a szél című kötetben férjével közösen 
megtett útjáról számolt be; Amelia Earhart (1897–1937) amerikai pilótanő volt, első 
nőként repülte át az Atlanti-óceánt. 1937-ben világkörüli útra indult, de repülőgépé-
vel eltűnt a Csendes-óceánban. Könyvét feljegyzéseiből halála után állították össze 
Az utolsó út címmel; Bánhidi Antal (1902–1994) gépészmérnök, repülőtervező, 
pilóta, a sorozat emlékirata: Pilóta lettem; Lucia D’Ambra (1880–1939) olasz író 
kötete, a Szárnyas katonák repülős történeteket tartalmaz.

Az ifjúsági könyvek megjelentetése mellett a kiadó ifjúsági irodalmi pályázat 
meghirdetésével is megkísérelte népszerűsíteni a fiatalság körében a gyermek- és 
ifjúsági irodalmat.

A RÉVAI IFJÚSÁGI IRODALMI PÁLYÁZATAI

Ezerkilencszázhuszonnyolc őszén négy oldalas körlevelet kaptak az ország középis-
kolái és könyvesboltjai, amelyben a Révai-cég hirdette meg Ifjúsági Irodalmi Pályá-
zatát. A felhívás egyébként számos újságban is megjelent.22 A kiadó plakátot is 
készített a pályázatról, amely Repcze János grafikusművész (1905–1985) terve. 
(Lelőhelye OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtára, jelzete PKG. 1929/229 

22 Ország–Világ, 49. 44−45. (1928. november 11.) 246. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag
_1928/?query=%22orsz%C3%A1g–vil%C3%A1g%201928%20november%2011%22&pg=231&layout=s 
[2021. 08.05.]

https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag_1928/?query=%22orsz%C3%A1g-vil%C3%A1g 1928 november 11%22&pg=231&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag_1928/?query=%22orsz%C3%A1g-vil%C3%A1g 1928 november 11%22&pg=231&layout=s
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Kisnyomtatványtár. Köszönöm Kopcsay Ágnes osztályvezetőnek, hogy hozzájárult 
a plakát publikálásához.)

A körlevél és a plakát a diákokat „Kedves fiatal olvasók”-ként szólította meg, és 
hívta a pályázaton való részvételre: „1928 év őszén nyolc kötet gondosan megváloga-
tott szép ifjúsági olvasmány indul útjára, hogy kezetekbe jusson. A művészi rajzokkal 
díszített, ízléses nyolc kötet a legjobb karácsonyi ajándék számotokra, melyet jeles írók 
nyújtanak felétek.”
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Az említett nyolc kötet a következő volt: Jókai Mór meséskönyve; Arany László – 
Tompa Mihály – Voinovich Géza: Magyar mesék rózsáskertje; Rákosi Viktor: Bobby 
és Csiba; Csengey Gusztáv: Mocsarak királya; Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák; 
Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai; Mayne Reid: Fiatal utazók; Otto Willi 
Gail: Utazás a holdrakétán. A pályázatra kijelölt könyvek értelemszerűen a Révai 
által kiadott munkák voltak; akadt köztük számtalan kiadásban közreadott klasszi-
kus (Mikszáth két kötete, Jókai meséskönyve) és első alkalommal megjelentetett 
tomus is, Gail Utazás a holdrakétán című tudományos-fantasztikus regénye. Mint 
a felhívásban a kiadó megfogalmazta, „E kötetekben nemcsak jó olvasmányokat 
kívánunk nyújtani a magyar ifjúságnak, hanem szorosabb szövetséget kívánunk kötni 
az irodalom és a fiatal olvasóközönség közt.”

A pályázaton részt vehetett minden fiú vagy leány tanuló, 14 éves korig, ha 
legalább egy kötetet elolvasott a nyolc közül. Akik több kötetet olvastak el, azokat 
arra biztatták, írják meg, melyik tetszett nekik a legjobban, és miért éppen abban 
találtak legtöbb gyönyörűséget vagy tanulságot. Azok, akik csak egy könyvet 
olvastak el, írják meg, mi tetszett nekik abban legjobban, melyik rész vagy melyik 
személy, és magyarázzák meg, miért emelik ki éppen ezt. A felhívás szerint: „Írjátok 
meg, mi érdekelt a könyvben legjobban. Az elolvasott történet milyen érzéseket 
ébresztett bennetek. Nevettetek-e, vagy elszomorkodtatok olvasása közben, mulatta-
tok-e valamelyik alakon vagy bánkódtatok érte, megszerettétek vagy haraggal néztétek 
valamelyiket? Írjátok meg, melyik alaknak a sorsa érdekel legjobban, szerettetek 
volna-e a helyében lenni, szerettetek volna-e rajta segíteni és mivel.”

A nagyobb diákoknak szóló külön felhívás arra biztatta őket, hogy számoljanak 
be arról is, milyen érzésekkel találkoztak a könyvben, például találtak-e benne 
istenfélelmet, hazaszeretetet, felebaráti érzést, jóságot, bátorságot, önfeláldozást, jó 
erkölcsöt, állat- és természetszeretetet, és hatott-e rájuk a példa: „Szeretnének-e 
valamelyik alakhoz hasonlítani, és melyikhez?” További szempontként említette 
a kiadó, hogy válaszoljanak arra is, milyen tanulságot olvastak ki a könyvből, illetve 
hogy a „könyv alakjairól nem jutott-e eszetekbe egyik vagy másik barátotok, ismerősö-
tök? Találkoztatok-e már az életben olyan forma emberekkel, aminőkről itt olvasta-
tok?” Azoknak a pályázóknak, akik szerettek és tudtak rajzolni, festeni, lehetőségük 
volt arra, hogy az olvasott mű egy-két jelenetét lerajzolják, megfessék. „Ezekre 
a kérdésekre feleljen közületek az, aki pályázni kíván. Mindenki korához képest, kedve 
szerint választhatja meg, hogy melyik kérdésre felel. Elég egy kérdésre felelni, de többet 
is össze lehet foglalni. A pályamunka legalább öt oldal legyen. Egy rajzzal is részt lehet 
venni a pályázaton. Aki pályázik, mondanivalóját szépen, tisztán írja le egy iskolai 
dolgozat-füzetbe (irkába). Írja alá nevét és lakását. Minden könyvben van egy igazoló 
szelvény, azt vágja ki, aztán kérje meg az igazgató urát, hogy igazolja a szelvényen, 
melyik iskola hányadik osztályának tanulója. Az így kitöltött szelvényt ragassza rá 
a dolgozat-füzet első oldalára. Tegye borítékba, melyre ezt a címet írja: Az Ifjúsági 
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Irodalmi Pályázat Bírálóbizottságának. Budapest, VIII., Üllői út 18. A pályázatot 
1919. február 15-ig kell közönséges (nem ajánlott) levélben beküldeni.”23

A Bírálóbizottság igencsak tekintélyes tagokból álló grémium volt. Elnöke Kornis 
Gyula (1885–1958) államtitkár lett, tagjai voltak Drozdy Gyula tanítóképző intézeti 
tanár, Havas István (1873–1952) polgári iskolai szakfelügyelő, a Petőfi Társaság tagja, 
Kozma Andor (1861–1933), az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Kisfaludy 
Társaság tagja, Madzsar Imre (1878–1946), az Országos Közoktatási Tanács titkára, 
az MTA tagja, Négyessy László (1861–1833) egyetemi tanár, az MTA és a Szent István 
Akadémia tagja, Sík Sándor (1889–1963), a Kisfaludy és a Petőfi Társaság tagja, 
a Cserkész Szövetség társelnöke, Quint József tanítóképző intézeti igazgató, 
Voinovich Géza, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, Zádor István (1882–1963) 
festőművész, a Szinyei-Merse Pál Társaság tagja, Zsigmond Ferenc (1883–1949) 
egyetemi magántanár, az MTA tagja. A bizottság a bírálatnál figyelembe szándéko-
zott venni a pályázók életkorát. 1929. május elsejéig ígérte az eredmény kihirdetését.

A kiadó 30 könyvjutalmat ajánlott fel a sikeres pályázóknak, továbbá kilátásba 
helyezte, hogy „A pályázat nyertesei a pályadíjakat oklevél kíséretében kapják meg. 
Az oklevelet a bizottság tagjai írják alá. Az iskolák igazgató urait fogjuk megkérni, 
hogy azokat a nyerteseknek átadják.”24

A Révai, mint látható, alaposan előkészítette a pályázatot, a Bírálóbizottság 
tagjainak elküldte a kijelölt könyveket és 1928. október 22-re meghirdette a gré-
mium alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia Patkós-termébe.25 Egy 
dologgal nem számolt: azzal, hogy sokan üzleti vállalkozásnak fogják fel a pályázatot 
a könyvekben elhelyezett igazolószelvények miatt.

Nem sokkal a pályázat meghirdetése után az Új Nemzedék című lapban komoly 
támadás jelent meg a Révai kezdeményezése ellen.26 A lavinát egy méltatlankodó 
szülő indította el. Fia szeretett volna pályázni, az apa jóváhagyta, és felszólította fiát, 
vegye le a könyvespolcról Mikszáthtól A két koldusdiákot, olvassa el és pályázzon. 
Ekkor derült ki, hogy a pályázat előfeltétele egy, a kötetben található szelvény 
kitépése, illetve kitöltése, vagyis elvileg meg kellett volna venni a könyvet, hogy 
hozzájussanak a szelvényhez. A bosszús szülő azt sérelmezte, hogy az iskolába 
a kiadó bevitte a reklámot és az üzleti szempontot, szerinte a kiadó legalább tíz-
tizenkétezer pengő haszonra tesz szert. Furcsának találta a bírálóbizottság működé-
sét is, amely testület levelet írt az iskoláknak, kérve az igazgatókat, támogassák 
a pályázatot. A méltatlankodó olvasói levélhez a lap szerkesztője kommentárt fűzött, 
miszerint „Ami a bírálóbizottságot illeti, mi is meglepetve láttunk a névsorban 

23 Ifjúsági Irodalmi Pályázat. [Felhívás] Négyessy László hagyatéka, MTA KIK Kézirattár, MS 736/52.
24 Uo.
25 Négyessy László hagyatéka, MTA KIK Kézirattár, Ms 736/51.
26 Biztos bombaüzletet akar magának egy könyvkiadó a középiskolások szüleinek rovására. Ho-

gyan fest az a bizonyos „Ifjúsági Irodalmi Pályázat?” Új Nemzedék, 10. 270. (1928. november 
28.) 5. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj%20
nemzed%C3%A9k%201928.%20november%2028.%20biztos%20bomba%C3%BCzletet%20akar%20
mag%C3%A1nak&pg=220&layout=s [2021. 07. 26.]

https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj nemzed%C3%A9k 1928. november 28. biztos bomba%C3%BCzletet akar mag%C3%A1nak&pg=220&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj nemzed%C3%A9k 1928. november 28. biztos bomba%C3%BCzletet akar mag%C3%A1nak&pg=220&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj nemzed%C3%A9k 1928. november 28. biztos bomba%C3%BCzletet akar mag%C3%A1nak&pg=220&layout=s
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bizonyos neveket, azonban abban a biztos tudatban, hogy nyilván jóhiszemű tévedé-
süket korrigálni fogják, a névsort most nem közöljük. Egyébként a levélíró felfogását 
mindenben osztjuk és helyeseljük, csak az ellen a bájos naivitás ellen van kifogásunk, 
amellyel a cég várható üzleti eredményét kalkulálja.” A lap szerkesztője sokkal 
nagyobb hasznot feltételezett, „száz-százhúszezer pengős üzletre is lehet jogos 
reménysége a kétségtelenül élelmes Révai cégnek.”

A támadás hatására lemondott a bírálóbizottság egyik tagja, Négyessy László. 
A lemondást az Új Nemzedék kommentárja kísérte, miszerint „a magyar tudomá-
nyos élet büszkesége rögtön lemondott a bírálóbizottsági tagságról, amint lapunkból 
megtudta, hogy milyen célt is szolgál ez a pályázat. Kétségtelen, hogy a többi úr is 
követni fogja azt a puritán példát.”27 A professzor lemondását árnyalja hagyatékában 
található néhány levele, illetve levéltervezete. Az ominózus cikk megjelenése után 
levelet írt Voinovich Gézának: „Úgy látom, hogy nevünknek és bizalmunknak olyan 
felhasználása történt, aminőbe tudva nem adtuk volna beleegyezésünket. Ez arra 
indít, hogy az ifjúsági irodalmi pályázat bíráló bizottságából kilépjek. Ezzel a bejelen-
téssel azért fordulok Hozzád, mert Te voltál szíves a Tőled ideálisan elgondolt terv 
megvalósításában való (bírálói) közreműködésre felszólítani. Maradok tisztelő 
barátod NL.” 28 A Révai cégnek még aznap visszajuttatta a nyolc könyvet.29 Ezen túl 
1928. november 28-án terjedelmes levelet készült írni az Új Nemzedék szerkesztőjé-
nek, a misszilist azonban végül nem küldte el. Ebben árnyalta az Új Nemzedékben 
megjelent cikket, illetve szülői felháborodást: „Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! Engedje 
meg, hogy becses lapjának irántam tanúsított jóindulatáért köszönetet mondjak, 
egyszersmind alábbi nyilatkozatommal hozzájáruljak az igazság kiderítéséhez, ami 
az Új Nemzedék célja. Én az ifjúsági irodalmi pályázat bíráló bizottságából kiléptem, 
de éppen ezért annál pártatlanabbul tehetek tanúságot amellett, hogy 1, a bizottság-
ban levő valamennyi írótársam csakugyan önzetlenül, az ügy iránti buzgóságból 
működik közre; semmiféle tiszteletdíj szóba sem került, a bizottságot sem a kiadó 
kérte fel, hanem egy eszményi törekvésű, anyagilag is független írótársunk alakította 
meg, a cél: a gyermekeket komoly tanulságkereső olvasásra szoktatni, jó könyvekkel 
foglalkoztatni, az irodalom iránti érdeklődésre nevelni. 2, megbízható értesüléseim 
szerint a kiadó nem üzleti alapon intézi az ügyet, hanem maga is egyik közreműködő 
a jelzett cél szolgálatában, mindenben a bizottság említett szervezőjének lelkes és 
önzetlen írótársunknak irányítása szerint jár el; a majd mutatkozó tiszta jövedelem 
kezdettől fogva a további akció céljaira volt szánva; a könyvek megvételét sem erősza-
kolják a tanulókra, szegény tanulók ingyen kaptak az iskola ajánlatára a pályázatra 
jogosító szelvényt. Kilépésemnek csak az én személyemre van vonatkozása, nem jelent 
semmiféle véleményt sem a bizottság többi tagjára, sem a kiadóra nézve. Fogadja 

27 Új Nemzedék, 10. 271. (1918. november 29.) 2. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1
928_11/?query=%C3%BAj%20nemzed%C3%A9k%201928.%20november%2029.%20lemondott%20
az&pg=227&layout=s [2021. 07. 27.]

28 Négyessy László hagyatéka, MTA KIK Kézirattár, Ms 736/54
29 Négyessy László hagyatéka, MTA KIK Kézirattár, Ms 736/55

https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj nemzed%C3%A9k 1928. november 29. lemondott az&pg=227&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj nemzed%C3%A9k 1928. november 29. lemondott az&pg=227&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_11/?query=%C3%BAj nemzed%C3%A9k 1928. november 29. lemondott az&pg=227&layout=s
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Szerkesztő Úr kiváló tiszteletem kifejezését Budapest, 1928. november 28. Négyessy 
László.”30

A Révai-cég nyilatkozatot tett közzé a Pesti Hírlapban.31 A kiadó visszautasította 
a Bírálóbizottságot és a vállalatot érintő támadást: „Az Ifjúsági Irodalmi Pályázat 
Bíráló Bizottsága, amely e könyvek megjelenését kívánatosnak és hasznosnak tartotta, 
egyedül és kizárólag arra vállalkozott, hogy a beérkezendő pályázatokat megbírálja, 
ami az ifjúság lelkivilágának megismerése tekintetében paedagógiai szempontból igen 
érdekes és fontos. Az ifjúságot a pályázaton való részvétellel arra kívánta serkenteni, 
hogy az irodalmi művekben elmélyedjen, rövid dolgozatokban beszámolva olvasmá-
nyaik hatásáról és tanulságáról. Hogy azonban a pályázatok lelkiismeretesen elbírál-
hatók legyenek, ahhoz szükség van arra, hogy az illetékes iskolák igazgatósága 
szelvényen igazolja egyrészt azt, hogy a pályázó tényleg iskolaköteles tanuló, másrészt 
pedig azt, hogy hány esztendős, mivel ezen körülmény a pályázat elbírálásánál 
tekintetbe jön, más igényeket támasztván egy 8 éves és másokat egy 14 esztendős 
tanulóval szemben.” Ezután kitért a kiadó az ominózus szelvényekre, állítva, hogy 
a könyvek megvétele nélkül is rendelkezésre állnak a szegényebb diákoknak. Ez 
némileg utólagos magyarázkodásnak tűnik, hiszen a pályázati felhívásban erről nem 
volt szó.

A következő napokban Kornis Gyula is lemondott a grémium elnöki tisztéről. 
A bejelentést az Új Nemzedék közölte, és a lap terjedelmes írásban foglalkozott 
a pályázat ügyével. Mint írták, levelet kaptak a Révaitól, amelyben hangsúlyozzák, 
hogy a cikk sajnálatos félreértésen alapul, amely „onnan származott, hogy egyes 
iskolák azt hitték, hogy csak a könyvekben elhelyezett szelvények felhasználásával 
lehet a tanulóifjúságnak a pályázaton részt venni, holott a könyvek megvétele nélkül is 
rendelkezésre állnak a szelvények a szegénysorsú tanulók számára, akik ily módon 
szintén részt vehetnek a pályázaton.” A cikk a továbbiakban kétségtelenül helyesen 
mutatott rá, hogy a pályázati felhívásban egyértelműen arról van szó, hogy a köny-
vekben található szelvényeken lehet pályázni, és sehol sincs szó arról, hogy a szegény 
sorsú tanulók ingyen megkapják a szelvényeket. Ez alapján leplezi le az újság a cég 
mesterkedését: „Amelynek lényege az, hogy ártatlan, sőt pedagógiailag kívánatos 
ifjúsági pályázat alakjában egy konkrét cég kiadványainak megvételére akarják 
szorítani a középiskolai ifjúság ezreit. Ez a punctum saliens –, az, hogy a cég egyéb-
ként el van ragadtatva kiadványai olcsóságától, nem érdekel minket. Arra pedig, hogy 
a könyvek hazafias szempontból kifogástalanok, csak azt feleljük: még az kellene, hogy 
ne legyenek azok! A legnagyobb elégtételt egyébként cikkünk ügyében éppen a bíráló-
bizottság elnökétől, Kornis Gyula dr. államtitkár úrtól, a jeles tudóstól és európai hírű 
pedagógustól kaptuk, aki a Révai-féle pályázat bírálóbizottságának elnökségéről 
lemondott, miután az Új Nemzedék cikkéből meggyőződött arról, hogy a pályázat 

30 Négyessy László hagyatéka, MTA KIK Kézirattár, Ms 736/56
31 Pesti Hírlap. 50. 271. (1928. november 29.) 12. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/

PestiHirlap_1928_11/?query=pesti%20h%C3%ADrlap%201928.november%2029.%20
Nyilatkozat&pg=741&layout=s [2021. 08. 06.]

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1928_11/?query=pesti h%C3%ADrlap 1928.november 29. Nyilatkozat&pg=741&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1928_11/?query=pesti h%C3%ADrlap 1928.november 29. Nyilatkozat&pg=741&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1928_11/?query=pesti h%C3%ADrlap 1928.november 29. Nyilatkozat&pg=741&layout=s
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szelvényrendszere mögött a pedagógiától és a bizottság szándékaitól távolálló célok 
rejlenek. Ez a lemondás a legpregnánsabb válasz a Révai-cég mentegetőzési kísérleté-
re.”32

Mindenesetre a cikkek hatására a Révai meghátrált és a pályázat fenntartása 
mellett megszüntette a pályázók számára a szelvénybeküldési kötelezettséget, vagyis 
minden diák minden előzetes feltétel nélkül pályázhatott.33 A Nemzeti Újság az ügyet 
lezárva megállapította – kétségtelenül helyesen –, hogy ez az eset elég jó tanulság 
volt ahhoz, hogy mindenki belássa, miszerint az ifjúsággal és az iskolával senkinek 
sem lehet és nem is szabad reklámszerű üzleteket lebonyolítani, és hogy az is 
nyilvánvaló legyen, hogy a sajtó jogos bírálata mindig az igazságos és a közérdeknek 
megfelelő álláspontot képviseli.

A kellemetlen közjáték ellenére a kiadó sikeresnek ítélte a pályázatot. Beszámoló 
az Ifjúsági Irodalmi Pályázatról című közleményükben34 megállapították, hogy 
„A pályaművek színvonala kielégítő. Egypár közülük meglepően jó kritikai megjegyzé-
seket tartalmaz, több, mely ügyesen elemzi a könyv hatását. A hazafias érzés a leá-
nyok pályaműveiben is igen erős, a fiúk dolgozataiban sokszor van célzás saját nehéz 
viszonyaikra (hogy kölcsönzött könyvet olvastak, hogy az iskolába messziről járnak 
stb.) Zsenge korban is érzik az élet terhét. Éppen ezek dolgozatai azonban a jobbak 
közé tartoznak.” Nyilván ennek volt betudható, hogy ugyan a pályázati kiírásban 30 
jutalmat helyezett kilátásba a kiadó, a tényleges jutalmazásban ennek számát 43-ra 
emelték. Igaz, hogy az első helyezettnek ígért Révai Nagy Lexikon 20 kötetét nem 
adták ki (anyagi értéke 680 pengő lett volna), viszont két második díjat osztottak ki, 
ez a Marczali Henrik szerkesztette Nagy Képes Világtörténet 12 kötete volt, 180 
pengő értékben. A jutalomkönyveket a kiadó eljuttatta a tanulók iskolájába, kérve 
az igazgatókat, hogy ők adják át azokat az eredményről kiállított oklevéllel együtt, 
amelyet a bírálók részéről Kozma Andor és Voinovich Géza írt alá. A pályázatról 
a Révai jelentést készített a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak, és a legsike-
resebb pályázatokat mellékelten felterjesztette.35

Az eredményen felbuzdulva a kiadó ismét meghirdette a pályázatot. A kiírás 
néhány elemében módosult. A lehetséges résztvevők körét bővítették azzal, hogy 
az elolvasandó könyvek közül négy kötetet a nagyobb, 14 év felettieknek írtak elő, 
vagyis lehetővé tették a középiskolák magasabb osztályaiban tanulóknak is az indu-

32 Új Nemzedék. 10. 273. (1928. december 1.) 5. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzede
k_1928_12/?query=%22%C3%BAj%20nemzed%C3%A9k%22%201928.%20december%201.%20
&pg=4&layout=s [2021. 07. 27.]

33 Nemzeti Újság. 10. 274. (1928. december 2.) 14. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/NemzetiUjsag_19
28_11/?pg=479&layout=s&query=r%C3%A9vai%20c%C3%A9g%20besz%C3%BCntette [2021. 07. 27.]

34 Néptanítók Lapja. 62. 19–20. (1929) 51. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/NeptanitokLapja_192
9/?query=n%C3%A9ptan%C3%ADt%C3%B3k%20lapja%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20
ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20irodalmi&pg=506&layout=s [2021. 08. 25.]

35 Hivatalos Közlöny. 38. 2. (1930. január 15.) 22. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivata-
los_Kozlony_1930/?query=hivatalos%20k%C3%B6zl%C3%B6ny%20R%C3%A9vai%20Irodal-
mi%20Int%C3%A9zet%20ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20irodalmi%20p%C3%A1ly%C3%A1zata&pg-
=41&layout=s [2021. 08. 25.]

https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_12/?query=%22%C3%BAj nemzed%C3%A9k%22 1928. december 1. &pg=4&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_12/?query=%22%C3%BAj nemzed%C3%A9k%22 1928. december 1. &pg=4&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjNemzedek_1928_12/?query=%22%C3%BAj nemzed%C3%A9k%22 1928. december 1. &pg=4&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/NemzetiUjsag_1928_11/?pg=479&layout=s&query=r%C3%A9vai c%C3%A9g besz%C3%BCntette
https://adt.arcanum.com/hu/view/NemzetiUjsag_1928_11/?pg=479&layout=s&query=r%C3%A9vai c%C3%A9g besz%C3%BCntette
https://adt.arcanum.com/hu/view/NeptanitokLapja_1929/?query=n%C3%A9ptan%C3%ADt%C3%B3k lapja besz%C3%A1mol%C3%B3 az ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi&pg=506&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/NeptanitokLapja_1929/?query=n%C3%A9ptan%C3%ADt%C3%B3k lapja besz%C3%A1mol%C3%B3 az ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi&pg=506&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/NeptanitokLapja_1929/?query=n%C3%A9ptan%C3%ADt%C3%B3k lapja besz%C3%A1mol%C3%B3 az ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi&pg=506&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1930/?query=hivatalos k%C3%B6zl%C3%B6ny R%C3%A9vai Irodalmi Int%C3%A9zet ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zata&pg=41&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1930/?query=hivatalos k%C3%B6zl%C3%B6ny R%C3%A9vai Irodalmi Int%C3%A9zet ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zata&pg=41&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1930/?query=hivatalos k%C3%B6zl%C3%B6ny R%C3%A9vai Irodalmi Int%C3%A9zet ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zata&pg=41&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Hivatalos_Kozlony_1930/?query=hivatalos k%C3%B6zl%C3%B6ny R%C3%A9vai Irodalmi Int%C3%A9zet ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zata&pg=41&layout=s
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lást. Ezúttal − érthető módon − nem írták elő a kuponhasználatot, helyette felszólí-
tották a jobb módú gyerekeket, hogy szegényebb társaiknak, akik nem tudják 
megvenni, adják kölcsön a könyveket. Feltehetően az előző pályázaton sokan 
az elolvasott mű tartalmát írták le, ezt most kifejezetten tiltotta a kiírás: „A pálya-
munka legalább három oldal legyen, tartalom-elmondás azonban nincs megengedve.”

Az elolvasandó könyvek listája némileg bővült és változott. Összesen tíz kötetet 
jelöltek ki: Arany László, Tompa Mihály művein kívül Voinovich Géza: Magyar 
mesék rózsáskertje, L. Szász Irén: A lembergi baba, Rákosi Viktor: Bobby és Csiba, 
Barbra Ring: Peik: Egy kis fiú története, Thomas Mayne Reid: Vilmos, a hajósinas, 
Csengey Gusztáv: A mocsarak királya. A nagyobbak, a kiírás kifejezésével „A felnőt-
tebbek” számára meghatározott négy kötet a következő volt: Otto Willi Gail: Utazás 
a holdrakétán, Mikszáth: Tavaszi rügyek, Eötvös József: A karthauzi, Rákosi Viktor: 
Magyar Iliász. Megemelték a jutalomkönyvek számát, negyven pályadíjat tűztek ki. 
„A pályázat nyertesei a pályadíjat oklevél kíséretében kapják meg, az oklevelet a bíráló 
bizottság elnökei írják alá és az iskolák igazgató urait fogjuk megkérni, hogy azokat 
a nyertes növendékeknek átadják” – tartalmazta a kiírás, amely kilátásba helyezte, 
hogy a legjobb pályázatokat megjelentetik az 1930 őszén megjelenő Révai Almanach-
ban. A Révai Almanach 1929-ben indult, de több kötet, vagy inkább füzet nem jelent 
meg belőle. A kiadványban könyvrészletek, a kiadó könyveit ismertető kisebb írások 
kaptak helyet; a jelek szerint 1930-ban is szerették volna kiadni, de ez elmaradt.

Magáról a pályázatról alig találni hírt a sajtóban. Az Új Somogy című lap 1930. 
május 27-ei száma rövid hírben tudatta: „A Révai Testvérek Irodalmi Intézete a most 
záruló iskolai év folyamán is megrendezte ifjúsági irodalmi pályázatát, amelyen 
Kaposvárról két elemi iskolás nyert díjat, éspedig Bartics József áll. el. isk. IV. oszt. 
tanuló és Buni József ugyancsak IV. oszt. áll. el. iskolai tanuló.”36 Ezen a híren kívül 
még annyi jelent meg a Magyarság 1930. május 25-ei számában, hogy valamennyi 
pályázónak e héten küld értesítést a kiadó.37 Mindössze ez a két apró tudósítás 
található az Arcanum adatbázisban; nem tudni, hogy ezúttal miért nem tette közzé 
a kiadó a lezajlott pályázatról beszámoló közleményt.

A harmadik ifjúsági pályázatra 1933-ban került sor, a Genius kiadóval közösen, 
bár a pályázat kiíráskor már beolvadt a Genius a Révaiba. A Genius–Révai karácso-
nyi ifjúsági könyvpályázata elnevezésű akcióba kilenc kötet került be: Hansen: Autós 
Peti és barátja, a soffőr, Adolph Mattheus: Misi kétszer fut, Pálóczi Horváth György: 
Isten veletek, hobók!, Juhász Andor: Halló, itt London, Altay Margit: A kis cseléd, 
Baloghné Hajós Terézia: A tornyos villa lakói (Genius kiadás), Kosztolányi Dezső: 
Aranysárkány (a regény Genius által kiadott ifjúsági átdolgozása), Komáromi János: 
Pataki diákok, Genius kiadás), Móra Ferenc: Dióbél királyfi (Genius kiadás). Az előző 

36 Új Somogy. 12. 119. (1930. május 27.) 4. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/UjSomogy_193
0_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20irodalmi%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%22%20
1930&pg=133&layout=s [2021. 08. 25.]

37 Magyarság. 11. 118. (1930. május 25.) 29. p. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarsagMilotayPet
ho_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20irodalmi%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%22%20
1930&pg=464&layout=s [2021. 08. 25.]

https://adt.arcanum.com/hu/view/UjSomogy_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zat%22 1930&pg=133&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjSomogy_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zat%22 1930&pg=133&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/UjSomogy_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zat%22 1930&pg=133&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zat%22 1930&pg=464&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zat%22 1930&pg=464&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1930_05/?query=%22ifj%C3%BAs%C3%A1gi irodalmi p%C3%A1ly%C3%A1zat%22 1930&pg=464&layout=s
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két pályázati felhívással szemben ezúttal konkrét kérdésekre vártak választ az ifjú 
olvasóktól.38 Nem ismert a pályázat eredménye, a kiadó egyre csökkenő mértékben 
fordított figyelmet ezekre az akciókra, és a jelek szerint az 1933-assal be is fejezte 
ezen törekvéseit.

ÖSSZEGZÉS

A Révai Kiadó nem tekintette elsődleges céljának a gyermek- és ifjúsági irodalom 
közreadását. A vállalat fennállásának évtizedei alatt két alkalommal, először 
az 1880-as években, majd másodszor az 1920-as évek végén, 1930-as évek elején 
fordított nagyobb figyelmet a fiatalok olvasására. Bár mennyiségileg viszonylag 
szerény számban adott ki gyermek- és ifjúsági irodalmat, az általa megjelentetett 
könyvek többsége jeles irodalom volt, és közülük több még ma is kedvelt olvasmánya 
a fiatal korosztálynak.

38 Genius–Révai karácsonyi ifjúsági könyvpályázata. Budapest, Révai. 1933. [Leporelló] 19. p. OSzK jelze-
te: Kny. B. 1.298 Kisnyomtatványtár.
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OKTATÁS, MÉDIAOKTATÁS, 
MÉDIAMŰVELTSÉG – 
STRATÉGIAALKOTÁS

FÁBIÁN LÁSZLÓ1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ FÁBIÁN: EDUCATION, MEDIA STUDIES, MEDIA 
LITERACY – STRATEGY MAKING

In the Eötvös Loránd University Trefort Ágoston Teacher Training School the teaching 
of film and media studies can be gone back to a great past. In 2007 the author began to 
examine the media consumption habits of high school students. In this study, based on 
the questionnaire surveys conducted from 2007 to 2021, the habits of the 16-17-year-
old students are presented, focusing on the following areas: the use of computers and 
smartphones, watching tv shows and news, feature films and serials, the usual place 
for watching movies, the most popular feature films and the proportion of Hungarian 
films of them, as well as the time spent reading fictions. The conclusion drawn from 
the examinations is that a more serious role and a higher number of teaching loads 
should be given to the teaching of film and media studies in public education.

STRATÉGIAALKOTÁS AZ OKTATÁSBAN

2020 tavasza óta alapjaiban változott meg a minket körülvevő világ. Átértékelődött 
szinte minden, amiről addig azt gondolhattuk, hogy biztos, egyértelmű és megvál-
toztathatatlan.

Az első karantén idején, a digitális oktatási forma bevezetésének következtében, 
akarva-akaratlanul, de minden szülőnek lehetősége nyílt alaposabban szemügyre 
venni az alap- és középfokú oktatás rendszerét és egyes részterületeit. Az otthonuk-
ban, digitális platformokon keresztül tanított gyermekek oktatásának hosszú 
periódusa alatt mindenki szembesülhetett a közoktatás egyébként ritkán tapasztal-
ható általános helyzetével és állapotával. A közös tanulások (vagy éppen tanítások!) 
alkalmával a szülők közelebbről megismerhették az egyes tantárgyak tartalmi 

1 Fábián László PhD, tanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
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elemeit, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozásban megfogalmazott hivatalos 
elvárásokat. Részben talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt egy évben2 tömegek 
számára rajzolódott ki és vált egyértelműen megfogalmazhatóvá számos, az oktatás-
ban lévő hibaforrás.

Szerencsés esetben persze, gondolhatnánk, egy szülő nem szembesül a tanköny-
vek szemléletének problémáival (kifejezetten szimbolikus, hogy némelyik elsős 
tankönyv borítóján látszik ugyan, hogy a képen lévő általános iskolán címert 
cseréltek, de vizualitásában, szellemiségében és a megközelítés módjaiban valószínű-
leg semmit sem változott hosszú évtizedek óta), sem a tananyagéval (például 
az összefüggő, mégsem rendszerként tanított ismeretekben rejlő gondokkal, azaz 
a holisztikus szemlélet hiányával), nem látja a tanárképzés rendszerének kríziseit, és 
arról is legfeljebb csak a hírekből értesül, ha egyáltalán eljut hozzá az információ, 
hogy egyre népszerűtlenebbek a tanárszakok, egyre kevesebben választják hivatás-
ként a tanári pályát. Hiszen miért is látná egy szülő problémásnak a helyzetet, 
amikor a rendszert számára egy rátermett, lelkes és elhivatott kolléga reprezentálja, 
akire szívesen bízza legféltettebb kincsét, a gyermekét.

Ugyanakkor ez ne tévesszen meg senkit. Ahogy a középfokú, úgy az alapfokú 
oktatásban is az a jellemző, hogy nem a rendszer működik jól, hanem ideális esetben 
az, aki azt számunkra megtestesíti és működteti. Nonszensz, de csakis az adott 
pedagógus személyiségén, habitusán, emberségén, szakmai felkészültségén múlik 
szinte minden. Éppen ezért egy rátermett, odaadó és elhivatott tanító mellett 
szülőként nem is foglalkoztatják az embert a rendszer gyerekbetegségei, hiszen 
a lelkes pedagógus munkájának köszönhetően azokkal lényegében nem is kell 
találkoznia.

A koronavírus-járvány következtében elrendelt digitális munkaforma tehát 
a jelenéti oktatás során is tapasztalható (ám akkor könnyebben áthidalható) gondo-
kat és törésvonalakat hozta felszínre azzal, hogy felerősítette és fókuszba emelte 
a valójában régóta velünk élő közoktatási problémákat. A gond az, hogy ezekre 
az elmúlt egy évben sem érkezett semmiféle válasz.

A köznevelésben éppen az okozza a legfőbb dilemmát, hogy nem világos az elérni 
kívánt cél. A tudás és az ismeretek holisztikus megközelítésével szemben még 
mindig a főként lexikális alapokon nyugvó, merev tantárgyi keretekre és 
mennyiségcentrikus tananyagra fókuszáló látásmód dominál.

Az oktatás célrendszerével kapcsolatos társadalmi és szakmai párbeszédre, 
amelynek pedig hosszú ideje égető szükségét érezzük, főként a valós politikai akarat 
és a releváns társadalmi érdeklődés hiányában, nem került sor. A politikai akaratot 
ugyan most sem érzékelni igazán, sőt, a politikai szűklátókörűség jegyében időről 
időre napirendre kerül a pedagógustársadalommal szembeni ellenségképgyártás, de 
talán éppen ebben az új helyzetben válhatna össztársadalmi érdekké az oktatás 
minőségének az ügye. Éppen erre utal Jorge Mario Bergoglio is, akit 2013 márciusa 
óta Ferenc pápaként ismer a világ, amikor arról ír, hogy egy krízishelyzet egyúttal 

2 A tanulmány időmegjelölései 2021 novemberétől, a közlemény elkészültétől számítandók. [Szerk.]
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a megújulás lehetőségét hordozza magában. „Egy válság mindig megköveteli, hogy 
teljes énünk legyen jelen; nem hátrálhatunk meg, nem húzódhatunk vissza régi 
gyakorlatainkba és szerepeinkbe.”3

A folyamatosan változó világ megismerhetőségének és befogadhatóságának 
vizsgálatakor az oktatás folyamatában nem lehet elegendő érv számunkra, hogy mit 
szoktunk meg korábban. Abból ugyanis, hogy valami évtizedek óta egy megadott 
szisztéma és módszer szerint működik – avagy köztudottan inkább nem működik, 
jobb híján csak működtetjük – még egyáltalán nem következik, hogy az egyébként jó 
is lenne, amint az sem, hogy ne lehetne azt alapos és valódi társadalmi és szakmai 
egyeztetések után megváltoztatni.

Az elmúlt évtizedekben, ahogy nyilván azt megelőzően is, legfeljebb most sokkal 
intenzívebben és radikálisabban, számtalan törésvonal keletkezett az egyes generá-
ciók világképe és nézőpontja között. Az emberi gondolkodás történetében ritkán volt 
arra példa, hogy olyan technológiai folyamatok és jelenségek határozzák meg 
alapjaiban a világot, amelyek 5-10-15 évvel azelőtt még nem is léteztek. Nem pusztán 
hétköznapi rutinjaink és eszközhasználatunk változik ezzel évről évre, hónapról 
hónapra, de mindez komoly hatással van személyes és társadalmi kapcsolatainkra, 
kommunikációs folyamataink minőségére, formájára és tartalmára, ahogy ez 
a változás természetesen gondolkodásmódunkra és hiedelmeinkre is hatást gyakorol.

A köznevelés rendszere még ezekre a kihívásokra sem képes megfelelő és meg-
nyugtató válaszokat adni, ráadásul most erre a bizonytalan, kiszámíthatatlan és 
felbomló állapotra nehezedik rá igazi vis maiorként (a világjárvány következtében) 
az a nyomás, amelyet a digitális oktatás problémái és dilemmái idéznek elő.

Gondoljunk bele, úgy nő fel a szemünk előtt egy gimnazista generáció, hogy 
az elmúlt két tanévükből „jó esetben” pusztán egy teljes félévet töltöttek az iskolá-
ban, jelenléti oktatás keretei között. Azaz iskolatípustól függően a négy-hat-nyolc 
meghatározó középiskolai évükből kettő a korábban megszokott normáktól teljesen 
eltérően alakult. Nem tölthettek elegendő minőségi időt „élő” kortárs közösségben, 
tanáraik is csak minimálisan érvényesíthették nevelési tevékenységüket velük 
szemben, helyette inkább (úgy, ahogy) a tananyag oktatására fókuszálhattak, hiszen 
a kényszerhelyzetben életre hívott digitális közeg nem is nagyon adott másra 
lehetőséget. Ráadásul mindezeken túl családi és otthoni életük formája és minősége 
tanáraik számára áttekinthetetlenné és megismerhetetlenné vált. (Vélhetően nagyon 
eltérő képet látnánk erről az egyes diákoknál, amelyet alapvetően határoz meg 
többek között a szülők társadalmi és szociális státusza, érték- és normarendszere, 
valamint például az őket jellemző családmodell típusa is.)

Egyfelől, a meglévő digitális platformokon keresztül fizikai értelemben ténylege-
sen „belátni” a diákok privát szférájába, ahogy ebben a formában ők is érzékelhetik 
a tanáraikét, azonban ezek az online találkozások sokkal ritkábbak és összehasonlít-
hatatlanul személytelenebbek az iskolai jelenlétnél, ráadásul az érdemi kommuniká-
ció mennyiségén túl annak minősége is jócskán megsínyli ezt a változást. 

3 Ferenc pápa (2020): Álmodjunk együtt – út egy jobb jövő felé. Budapest, 21. Század Kiadó. 11. p.
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A pandémia időszakában szerzett tapasztalatok egyértelműen megerősítették azt 
az alapélményt, hogy akárki akármit is mond, nincs közoktatás tanár és személyes 
jelenlét nélkül.

Szemléletváltásra és párbeszédre van tehát szükség. Például azzal összefüggésben, 
hogy közösen átgondoljuk az új kihívásokra adható válaszainkat. Többek között 
arról lenne érdemes egyeztetést folytatni, hogy miként és miben segíthetünk 
hatékonyan a tanároknak, a diákoknak és természetesen családjaiknak, aztán arról 
is, hogy miként készülhetünk fel előre egy hasonló szituációra, hogy az ne érjen 
bennünket ennyire váratlanul és készületlenül, és arról is, miként építhetjük be 
szervesen az oktatás célrendszerébe frissen – az online és az offline tanítás során – 
szerzett tapasztalatainkat.

FÓKUSZBAN A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

A Nemzeti alaptanterv (Nat) legutóbbi, 2020-as módosítása alkalmával rövid időre 
reflektorfénybe került a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásának kérdése. Azt 
is gondolhatnánk akár, ez igazán örömteli hír, ám rögtön hozzá kell tennünk, hogy 
sajnos ez a fókusz egyfelől csak és kizárólag a szűken értelmezett szakmai közvéle-
ményt érintette, másrészt sajnálatos módon az apropót nem a tantárgy magasztalása, 
hanem annak lehetséges eltűnése szolgáltatta. Az Eduline nevű, piacvezető oktatási 
portál felületén például az alábbi címmel jelent meg 2020. január 14-én egy bejegy-
zés: „Megszűnik a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy: mi lesz a tanárok-
kal?”4 Ha az érintett időszak azonos tematikájú cikkei között szemezgetünk, akár 
az online, akár a nyomtatott sajtótermékek kínálatában, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
nagyjából hasonló megközelítésben írtak a kérdésről. Persze akadtak néhányan, akik 
ideológiai magyarázattal álltak elő a jelenséggel kapcsolatban: „…mostantól a tuda-
tos médiahasználattal kapcsolatos kompetenciák erősítése átszövi a tantárgyakat, 
ezeket az ismereteket nem elszigetelten fogják tanulni a diákok.”5 2020 elején, 
amikor a minket körülvevő mediatizált világ alapjaiban határozza meg az életünket 
és a mindennapjainkat, meglehetősen felelőtlen és kifejezetten abszurd felvetésnek 
tűnik a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy negligálása, elhagyása a felnö-
vekvő generációk műveltségét és tudásbázisát meghatározó nemzeti alaptantervből.

De vajon szükséges még tovább érvelni a médiaoktatás jelentőségével és létjogo-
sultságával kapcsolatban, két komolyabb karanténon és digitális átálláson túl, 

4 Eduline (2020): A módosított Nemzeti alaptanterv szerint szeptembertől nem lesz önálló tantárgy 
a mozgóképkultúra és médiaismeret a középiskolákban. A szakemberek szerint kérdéses, hogy 
a tananyag tényleg beépül-e más tárgyakba, a tanárok és a jelenlegi hallgatók jövőjéről pedig még 
semmit sem tudni – írja a 444.hu. Eduline (2020. 01. 14.) https://eduline.hu/kozoktatas/20200114_
mozgokepkultura_es_mediaismeret_uj_NAT

5 Csókás Adrienn: Új költők, írók kerülnek be a NAT-ba. Magyar Nemzet (2020.01.09.) https://
magyarnemzet.hu/belfold/2020/01/uj-koltok-irok-kerulnek-be-a-nat-ba
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amikor a társadalom jelentős része a saját bőrén tapasztalhatta, milyen szinten szövi 
át életét a digitalizáció? Akár tetszik, akár nem, már rég nem az a kérdés, hogy 
a fiatalok bekapcsolják-e a televíziót (a tanulmányban szó lesz arról, hogy ezt 
egyébként egyre kevésbé teszik), böngésznek-e az internetes portálokon, jelen 
vannak-e a közösségi médiafelületeken, hiszen ez már mind réges-rég eldőlt. 
A valódi és releváns kérdés sokkal inkább az (minden társadalmi résztvevő és 
szintér esetében, a családtól az iskoláig), hogy kellőképpen felvértezzük-e a fiatalo-
kat, rendelkezésükre bocsátjuk-e azokat az eszközöket, lehetőségeket, ismereteket, 
amelyek alkalmassá és képessé teszik őket arra, hogy magabiztosan elkülönítsék 
egymástól a jót és a rosszat, a minőségit és az értéktelent? Komoly kudarc és újabb 
elszalasztott lehetőség, hogy a magyar társadalom a rendszerváltás óta eltelt több 
mint 30 esztendő alatt valójában nem volt képes kiépíteni és kitermelni olyan stabil 
és hosszú távon is működőképes, értékeket közvetítő és azokat megőrző stratégiákat, 
modelleket, amelyek valós és vonzó alternatívaként jelenhetnének meg a felnövekvő 
nemzedékek számára.

Az ellentmondásos hírek után aztán valamikor 2020 januárjának legvégén, a Nat 
Magyar Közlönyben6 való publikálásával világossá vált, hogy a tantárgy mégsem 
szűnt meg, miközben tovább folytatódott az elmúlt évtizedekben tapasztalt tenden-
cia, miszerint jelentősége a közoktatás rendszerén belül folyamatosan csökken.

A Nat a Művészetek műveltségi terület részének tekinti a mozgóképkultúra és 
a médiaismeretet, az ének-zene, a dráma és színház és a vizuális kultúra társaként. 
A jelenlegi Nat a tárgyra a 12. évfolyamon szán 1 órát, ami lévén végzős időszak, elvi 
alapon is csak maximum 32 órát jelenthet.7 Folytatásként, hogy alaposabb ismerete-
ket szerezzünk a jogalkotó pontos szándékáról, tanulságos elolvasnunk a tantárgy 
alapelveit és céljait összefoglaló bevezetőt: „A mozgóképkultúra és médiaismeret 
tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel 
a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a média társadalmi szerepének és működés-
módjának feltárására. Olyan képesség- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, amely 
szükséges ahhoz, hogy a tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni és választani 
a médiumok világában, hogy az értő, mérlegelő gondolkodással egyenrangú résztve-
vői lehessenek az új társadalmi színtereken zajló érintkezésnek.”8

Joggal hihetjük, hogy az elnevezés mögött két terület sejlik fel, mégis inkább 
a médiajelenségek társadalmi összefüggései, mintsem a filmes műveltség áll a tan-
anyag középpontjában. Némiképp ellentmond ennek a trendnek, vagy inkább 
az évtizedes koncepciók keveredésére és a folyamatos változásra utal – leginkább 

6 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkal-
mazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. Magyar Közlöny. 2020. 17. (2020. 01. 
31.) – továbbiakban 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b65
48a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes

7 „A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. évfolyamon kötelezően 
választandó.”
5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 298. p. 

8 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 424. p.
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persze a valódi koncepció teljes hiányára –, hogy egy későbbi passzusból az is 
kiderül, a mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának vállalt célja, hogy a tanuló 
„ismerje meg az értékhordozó audiovizuális művek, különösen az európai és 
a magyar filmművészet alkotásait, fordítson figyelmet a hazai audiovizuális kulturá-
lis örökség védelmére”.9

Komoly visszalépésnek tekinthetjük, hogy míg a 2012-es Nemzeti alaptanterv 
Fejlesztési területek – nevelési célok fejezetében, amely leginkább a pedagógiai folya-
mat egészének kiemelt értékeire fókuszál, összhangban a kulcskompetenciák alapját 
adó képességekkel, önálló kategóriaként jelent meg a médiatudatosság fogalma, addig 
a jelenleg hatályos jogszabályból teljesen hiányzik ez az alapelv és ez a bekezdés: 
„Médiatudatosságra nevelés: Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság 
felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. 
A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevé-
kenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiu-
moktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos 
alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmu-
saival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és 
a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, 
valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.”10

Ez tehát teljesen kimaradt. Korábban a Nemzeti Alaptanterv Kompetenciafejlesz-
tés, műveltségközvetítés, tudásépítés részében említett kulcskompetenciák között 
szerepelt a digitális kompetencia,11 amelynek definitív leírása szintén rokonítható 
a médiajelenségek, főként a közösségi média megértésével, az új Nat-ban ehelyett 
létrejött digitális kultúra néven egy új tantárgy, ám teljesen érthetetlen okból ezt 
a műveltségterületet az alkalmazók inkább az informatikával rokonítják:12 „A jelen-

9 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 425. p. 
10 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról. Magyar Közlöny. 2012. 66. 10644. p. http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/
mk_nat_20121.pdf – továbbiakban 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

11 „A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kom-
munikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített 
tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció 
és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevekénységeken alapul: az információ felismerése 
(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalom-
alkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.” 110/2012. 
(VI. 4.) Korm. rendelet 10654. p. 

12 Vö. [Szerk.]
Európai Unió Tanácsa: A Tanács ajánlása (2018. május 22.) az egész életen át tartó tanuláshoz szüksé-
ges kulcskompetenciákról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 2018.6.4. 9. p. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
„A digitális kompetencia része a digitális technológiák tanuláshoz, munkához és a társadalomban való 
részvételhez történő magabiztos, kritikus gondolkodáson alapuló és felelős használata, illetve az ezek-
kel kapcsolatos elköteleződés. Idetartozik az információ- és adatkezelés terén való jártasság, a kommu-
nikáció és az együttműködés, a médiaműveltség, a digitális tartalmak előállítása (ideértve a programo-
zást is), a biztonság (ideértve a digitális jólétet és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciákat is), 
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések, a problémamegoldás, valamint a kritikus gondolkodás.” 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
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kor kihívásaira reagálva az iskolai tanulás és különösképpen a digitális kultúra 
tantárgy feladata, hogy támogassa a fiatalokat a technológiával való kapcsolattartás-
ban, segítsen nekik kibővíteni és kiterjeszteni a technológia használatát a projektfel-
adatok teljesítésében, az önálló és csoportos tanulásban, az önképzésben, szem előtt 
tartva a kreatív alkalmazás ösztönzését.”13

Azzal, hogy az előző Nat-ra jellemző, viszonylag részletesen megfogalmazott 
tartalmi keret teljesen megszűnt, tulajdonképpen megszűnt az az ellentmondás is, 
amely az ahhoz illeszkedő tantervi szabályozásban, azaz a kerettanterv minimaliz-
musában korábban megmutatkozott. A baj csak az, hogy valójában már ez a mini-
malizmus jellemzi a Nat-ot is. Sőt, azt kell látnunk, hogy a kerettantervben megfo-
galmazott gondolatok és érvelési modellek lényegében megjelölik azokat 
a problémákat, konfliktusokat, amelyek a tantárgy visszaszorulásából következnek, 
és amelyek a Nat ellentmondásai: „Mivel a középiskolások a média és az internet 
világát gyakorlatilag második otthonukként kezelik, ott jelentős mennyiségű időt 
töltenek el, elsősorban a médiaismereti rész a hangsúlyos. A mai diákok nevelése 
szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsuk a médiatudatosság 
képességét. [...] Az audiovizuális médiaszövegek azonban természetesen nem 
érthetők a mozgókép formanyelvének (természetének, kifejezőeszközeinek) ismerete 
nélkül. A Nemzeti alaptanterv célként határozza meg – elsősorban a magyar – érték-
hordozó audiovizuális művek tanulmányozását is.”14

Így az elméleti és ideológiai alapvetés sokkal inkább abban a kerettantervben 
szerepel, amely a következőket állítja: „A mozgóképkultúra és médiaismeret tan-
tárgy tevékenységei jelentős szerepet játszanak a Nat-ban megfogalmazott valameny-
nyi kompetencia fejlesztésében.”15 Vitán felül álló kérdés, hogy szakszerű médiaokta-
tás – médiatudatosságra való nevelés – nélkül a XXI. század középiskolája 
elképzelhetetlen, ezért a tárgyat nem elsorvasztani, hanem megfelelő feltételekkel 
fejleszteni kellene.

KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK MÉDIASZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA

Miközben a köznevelés rendszerében érthetetlen módon perifériára került a média-
oktatás – jogosan figyelmeztetett a helyzetből fakadó veszélyekre az Alapvető Jogok 

13 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 428. p. 
14 Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
15 Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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Biztosának már öt évvel ezelőtti, 2016-os jelentése16 –, addig az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban az elmúlt 
másfél-két évtizedben komoly hagyományokkal rendelkező műhely alakult, amelyet 
számos díj és elismerés is igazol.

A szakszerűséget eleinte a 7. és 10. osztályok számára tartott moduláris oktatás 
jelentette, a 2007/2008-as tanévtől azonban a diákok már a fakultációválasztási 
lehetőségek között is megtalálják a tantárgyat a 11. évfolyamon. A mozgóképkultúra 
és médiaismeret oktatásában a jelentős áttörést mégis a 2012/2013-as tanév hozta el, 
azóta ugyanis a 10. évfolyamos diákok számára órarendi keretben rögzített heti 1 
órás foglalkozást jelent, 2016 szeptemberétől 15-16 fős csoportbontásban. Ráadásul 
az elmúlt 10–12 esztendőben közel százan éltek a mozgóképkultúra és médiaismeret 
középszintű érettségi vizsga lehetőségével, amely valós alternatívát jelenthet a szaba-
don választott érettségi tárgyak körében.

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban a 2000-es évek derekán,  
2007-ben kezdtem azokat az empirikus kutatásaimat, amelyekben időről időre 
diákjaim mozgókép- és médiabefogadási szokásait vizsgálom. Bár ezek a mérések 
nem reprezentálhatják a magyar népesség szociokulturális összetettségét, nem fedik 
le a heterogén magyar társadalom teljes spektrumát, sokkal inkább egy budapesti 
„elitgimnázium” tanulóinak attitűdjét rögzítik, mégis, hasznos ismereteket és 
értékes jelzéseket adhatnak a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatban. Azért fontos 
erre a különbségre mindenképpen felhívni a figyelmet, mert mindannyian tudjuk, 
hogy ma Magyarországon sajnos nagyon kevés példát találunk emelkedő vertikális 
mobilitásra (süllyedőre valószínűleg annál inkább), így iskola és iskola között 
jelentős az eltérés, még akkor is, ha nyíltan erről ritkán beszélünk. A valóságban 
nem egyenértékű az a két gimnáziumi érettségi, amelyet egy gyengébb iskolában és 
egy elit helyen szerez valaki. Általánosságban ugyanis igaz, hogy egy nívós középis-
kola diákja ma olyan készségeknek, képességeknek és tudásnak lehet a birtokosa, 
amelyeket egy másik típusú középiskola tanulója az esetek nagy részében nem, vagy 
csak sokkal komolyabb áldozatok árán tud megszerezni.

Ebben a tanulmányban a 2007 és 2021 között folyamatosan rögzített kérdőíves 
vizsgálatokból néhány érdekes és tanulságos összefüggést szeretnék kiemelni, 
a legfrissebb, 2021-es felmérés adataival kiegészítve. Most elsősorban az olyan 

16 „A jelentésemben feltárt, alapvető jogokkal összefüggő, az alapjogsérelem közvetlen veszélye miatt 
fennálló visszásság jövőbeni megelőzése érdekében az Ajbt. 32. §-a alapján felkérem az emberi erőfor-
rások miniszterét, hogy
1) kezdeményezze a médiaértés-oktatás hazai helyzetének felülvizsgálata keretében a médiaértés-
oktatás hazai helyzetét feltérképező átfogó állapotfelmérés készítését, a pedagógusok szakirányú 
ismereteinek, készségeinek fejlesztését és tegyen lépéseket a szakképesítéssel rendelkező pedagógusok 
létszámának növelése érdekében;
2) kezdeményezze a Nemzeti alaptanterv jelenlegi célrendszere és a pedagógusképzés rendszerének 
felülvizsgálatát, hogy a képzési és kimeneti követelmények között az online bántalmazás jelenségével 
kapcsolatos ismeretek is helyet kapjanak.”
Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-479/2016. számú ügyben http://www.ajbh.hu/
documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+a+m%C3%A9dia%C3%A9rt%C3%A9s-oktat%C3%A1s+h
elyzet%C3%A9r%C5%91l+497_2016/41838d72-616e-45bf-8b51-e744c4fa1b59;version=1.0
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eredmények prezentálása mellett döntöttem, amelyek egyértelmű változást vagy 
éppen változatlanságot jelenítenek meg. Az összehasonlíthatóság érdekében minden 
alkalommal 10. osztályos diákok adatait vettem fel, alkalmanként többnyire 40-50 
fővel. A tanulmányban bemutatott mérések és értékelések fókuszában elsősorban 
médiafogyasztási szokások állnak, főként az internethasználat, a tévénézés és 
a hírfogyasztás kapcsolódásai mentén, valamint a mozgóképi befogadás jellemzői.

A felvett adatokból világosan fény derül a platformváltás tényére, hiszen miköz-
ben egyértelműen csökken a diákok számítógéphasználatra fordított ideje, aközben 
exponenciálisan emelkedik az okostelefonok használatának napi kerete.

Naponta mennyi időt tölt számítógépezéssel?17
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Ez leginkább a közösségi média viszonylatában mutatkozik meg, hiszen a kutatás 
kérdéseire választ adó diákok körében félreérthetetlen tendencia, hogy a közösségi 
média felhasználásának, működtetésének és alkalmazásának elenyésző részét végzik 
számítógépen vagy laptopon, ezzel szemben eszközhasználatukban dominál 
az okostelefon, főként az arra letöltött applikációknak köszönhetően. A 2021-es 
adatközlők picivel több mint 10%-a napi 5 óránál is többet „nyomkodja” a telefonját, 
míg közel 80%-uk napi rutinként legalább 1–5 órában teszi mindezt.

17 A tanulmány ábráit a szerző készítette.
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Naponta hány órát használja az okostelefonját?
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A tendenciákat látva a legfrissebb kutatásban már arra is rákérdeztem, mi 
a diákok preferenciája az egyes közösségi felületek között, azaz melyiket használják 
rendszeresen, melyiket kevésbé vagy egyáltalán nem. Tulajdonképpen az eredmény-
ben semmi meglepő sincs, jól látszik, hogy a 16–17 éves korosztály számára már rég 
nem a Facebook a legnépszerűbb platform, bár a válaszadók közel 64%-a még így is 
viszonylag rendszeresen használja, miközben 36%-uk egyáltalán nem. A közösségi 
médián belül a legfontosabb szerepet egyértelműen az Instagram tölti be, hiszen 
a fiatalok 84%-a rendszeresen használja azt, miközben csupán 16%-uk nem regiszt-
rált. A TikTok és a Snapchat használata inkább nem jellemző az adatközlőkre, 
előbbit pusztán 37%-uk, utóbbit pedig 44%-uk használja.

Közösségi platformok használata (2021)
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Részben érinti az említett platformváltás jelenségét, részben attól független, hogy 
miként viszonyulnak a fiatalok a hírekhez, szűkebb értelemben a hírműsorokhoz. 
A kérdőívre válaszoló diákok médiabefogadási szokásaiban egyre világosabban 
kirajzolódik az a tendencia, hogy kifejezetten enerváltnak és érdektelennek mutat-
koznak, ha hírekről vagy éppen híradásról van szó. Az elmúlt 6 év adataiból 
egyértelműen kiolvasható, hogy exponenciálisan nő azoknak a száma, akik soha 
nem néznek hírműsorokat, olyannyira, hogy 2021-re ez az arány már a válaszadók 
közel felét jelenti. A korábbi eredmények alapján azt is láthattuk, hogy tájékozódá-
suk spektrumából teljesen eltűntek a hagyományos médiaműfajok, információéhsé-
güket szinte csak és kizárólag az interneten szerzett információkkal elégítik ki, 
az ismert hírportálok mellett pedig főként a közösségi média megosztásai által 
felkínált lehetőségeket használva. Megjegyzéseik és reakciójuk alapján egyértelemű, 
hogy protestálásukra részben magyarázatként szolgálhat a platformváltás, annak 
azonban főként a durván túl- és átpolitizált médiapiac az oka (a valódi köz szol gá la-
ti ság gal kapcsolatban felvethető problémák, a politikai és gazdasági befolyás alá 
került lapok stb.).

Milyen gyakran néz hírműsorokat?
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Ahogy arra korábban már utaltam, az érintett korosztály életében teljesen 
háttérbe szorult a televízió. Ennek következtében tévénézési szokásaik szinte már 
nincsenek, klasszikus tévéműsor miatt már be sem kapcsolják a készüléket.
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Naponta mennyi időt tölt tévénézéssel?
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A legfrissebb kutatás eredménye már egyértelműen azt mutatja, hogy a televízió 
mellett az adathordozók (dvd/Blu-ray/pendrive) használatának gyakorisága is 
rohamosan csökken a fiatalok körében, ami valószínűleg összefüggésben áll azzal, 
hogy amit néznek, az egyrészt többnyire egyszeri alkalmat jelent, másrészt nem 
igényel megőrzendő kópiát (sorozat, vígjáték, akciófilm).

Leginkább hol néz nagyjátékfilmeket?
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A letöltések és az online megtekintések száma évek óta tartósan magas, olyany-
nyira, hogy a 2021-es adatok esetében a válaszadók több mint 80%-a ezt jelölte meg. 
Az adatok értelmezéséhez és a tisztánlátás miatt persze érdemes hozzátennünk, 
hogy a mozi meghatározó szerepének csökkenése, valamint a letöltések jelentősen 
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megugró száma mögött nyilvánvalóan a pandémia hatása is érvényesül, hiszen 
az utóbbi egy-másfél évben hosszú ideig karanténba kényszerült mindenki, és 
lehetőség sem volt moziba menni.

Inkább filmet vagy sorozatot néz?

44,7%
inkább filmet55,3%

inkább sorozatot

A mediatizált világ jelenségeinek komplex leírásához szükségünk lehet viszonyí-
tási pontokra is. Segíthet ebben a klasszikus műveltségi elemek értelmezése, így 
például az olvasási szokások vizsgálata, hiszen az elmúlt évtizedekben számtalan 
jelzést kaptunk már az olvasás háttérbe szorulásával, vagy éppen a szövegértési és 
szövegalkotási problémákkal kapcsolatban. Ki ne ismerné a folyamatosan romló 
adatokat közlő PISA-jelentések funkcionális analfabetizmusra fókuszáló jelzéseit, 
vagy a digitális írástudás alapvető problémáira utaló kutatásokat. A 2012-es jelentés 
szerint a magyar fiatalok 5,6%-a kitűnő szövegértő, jónak vagy kitűnőnek 23,5% 
számít, míg a nem megfelelő szövegértők száma („leszakadó tanulói réteg”) 19,7%.18 
A 2015-ös mérés alapján az eredmények tovább romlottak, a leszakadók aránya 
ugyanis 27,5%-ra emelkedett.19

Sajnos ezzel párhuzamosan a digitális írástudás eredményei is azt tükrözik, hogy 
„a leszakadók aránya igen magas, 32,5%, a kiváló teljesítményűeké pedig 4%.”20 Bár 
hátborzongató párhuzamnak tűnik, de amilyen arányban csökken a magyar 
társadalomban a középosztály részaránya, nagyjából olyan riasztó mértékben esik 
vissza a szövegértési teszteken átlagosan vagy elvárható minőségben teljesítők száma 
is. Ezt erősítik a Tárki Társadalmi riport 2016 című tanulmánykötetét idéző alábbi 
megállapítások is: „Mára már közhely, de a rendszerváltást követően jelentősen nőtt 
az elithez, illetve a deprivált csoportokhoz tartozók száma, miközben erőteljesen 

18 Balázsi Ildikó – Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2013): PISA 2012. 
Összefoglaló jelentés. Budapest, Oktatási Hivatal – továbbiakban PISA 2012 http://www.oktatas.hu/
pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf

19 PISA 2012
20 PISA 2012 
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szűkült a középosztály. A felső közép és a közép együttes aránya 1992 és 2009 között 
49-ről 38 százalékra csökkent, 2014-re pedig tovább esett 31 százalékra. […] 
A magyar népesség kb. harmada található a szűk értelemben vett középső jövedelmi 
sávban.”21

Továbbra is igaz, ha az ember alaposabban szemügyre veszi az elmúlt 14 év adatait 
az olvasási szokások tekintetében, akkor leginkább egyetlen biztos pontot talál 
benne: a bizonytalanságot és az állandó változást. Riasztóan magasnak tűnik 
ugyanakkor a legfrissebb adatsorból kiolvasható elutasítottság, hiszen a diákok 
32%-a egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy olvasson, hogy napi rutinjának része 
legyen a szövegek befogadása és értelmezése. Nagyjából ilyen arányban vannak azok 
a válaszadók is, akik ugyan valamiféle nehezen meghatározható, felszínes kapcsola-
tot ápolnak a szépirodalmi szövegekkel, de legalább még vállaltan van közük 
az olvasáshoz.

A közoktatás előtt álló egyik legsürgetőbb kihívással kapcsolatban – amit 
sajnálatos módon ez a mérés is visszaigazol – némiképp megnyugtatónak tűnik, 
hogy az elutasítókkal közel azonos számban vannak azok, akik értékként tekintenek 
a textusra és a könyvekre. Persze, ha alaposabban belegondolunk, és a jelenséget 
az új Nat magyar irodalommal összefüggő negatív tendenciáival együtt értelmezzük, 
például az olvasóvá nevelés folyamatának háttérbe szorulásával, vagy a szövegértési 
és kompetenciafejlesztési fókusz helyett dominánssá vált lexikális tudáselemek 
számokérésével, akkor talán komolyabban kezdhetünk aggódni.

Hetente mennyi időt tölt szépirodalmi szövegek olvasásával?
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21 Idézi Pintér Lívia (2016): Hová lett a hazai középosztály? Figyelő. 42. 44. p. http://www.tarki.hu/hu/
publications/SR/2016/trip2016_figyelo.pdf
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„BRÜSSZELI 12” – AHOGY A MAI GIMNAZISTÁK LÁTJÁK

Szimbolikusan már a névválasztásban is tükröződik a mozgóképkultúra és médiais-
meret tantárgy komplexitása és multidiszciplinaritása, hiszen annak célkitűzései 
között szerepel a médiatudomány alapjelenségeinek megértése mellett a filmművé-
szet nyelvének és fontosabb alkotásainak megismertetése is. Még akkor is így van ez, 
ha korábban láthattuk, hogy az új Nat és a kerettanterv meglehetősen mostohán 
bánik a hetedik művészettel. Az elmúlt évtizedek oktatási és filmklubos tapasztalatai 
ugyanakkor azt mondatják velem, hogy a fiatalok filmes művelésének kérdése 
legalább annyira természetes kellene, hogy legyen, mint a szabályozásban bármi 
más. Sőt, ha lehet, ezen a területen még komolyabb a hiányosság és az ismerethiány.

Éppen ezért, többek között tehát a filmes műveltség feltérképezésének és mérésé-
nek szándékával kezdtem el több mint egy évtizede, 2009-ben a 10. osztályos diákok 
körében végzett kutatásaimat. Arra kérem őket, hogy a „Brüsszeli 12” mintájára 
készítsenek egy listát azzal a 12 filmmel, amelyek számukra a legfontosabbak, és 
amelyek szerintük méltók is egy ilyen felsoroláshoz. A felmérésben szereplő kérdés 
pontosan és egyszerűen megfogalmazva így szól: „Válaszd ki a »Brüsszeli 12« 
mintájára, számodra mely filmek »minden idők legjobb« alkotásai!”

Természetesen a listakészítést minden esetben megelőzi az a minimális ismeretát-
adás, amelyből a fiatalok megtudják, mi is az a „Brüsszeli 12”, hiszen ez sem önma-
gától értetődő. A saját lista összeállítása során a diákok szabadon dönthetnek 
mindenről, választásaik pedig fontos információkat szolgáltatnak mozgóképes 
ismereteikről és érdeklődésükről. Így például rajtuk múlik, milyen arányban és 
minőségben írnak magyar, illetve külföldi produkciókat, ahogy az alkotások 
keletkezési idejével kapcsolatban sincs semmiféle elvárás velük szemben, de adott 
esetben akár rendezőt, zeneszerzőt, műfajt és színészt is társíthatnak a kiválasztott 
művekhez.

Kifejezetten tanulságos a listát abból a szempontból vizsgálnunk, hogy milyen 
arányban szerepelnek rajta magyar és külföldi munkák. Az elmúlt évtizedben 
rögzített mérésekben ugyanis egyértelmű tendencia a magyar filmek alulreprezen-
táltsága. Míg eleinte a 12 filmből legalább egy-kettő magyar volt, addig a legutóbbi 
kérdőívben már ez az arány 0–100%-ra módosult, azaz teljesen eltűntek a hazai 
filmek a választások közül. A tendencia jó ideje egyértelműen látható volt, hiszen 
már a korábbi adatfelvételek is világosan jelezték, hogy a diákok ilyen esetekben alig 
gondolnak magyar mozikra.
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A kiválasztott filmek keletkezési hely szerinti megoszlása 
(2009, 2011, 2015, 2021)
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A jelenségre elsősorban jelzésként és segélykérésként kellene tekintenünk, 
semmiképpen se azt lássuk benne, hogy a fiatalok tudatosan kerülnék a magyar 
produkciókat. Ehelyett egyértelműen arról van szó, hogy mivel valamilyen okból 
kifolyólag nagyon kevés hazai alkotás jut el hozzájuk, minden bizonnyal ismeret- és 
információhiányban szenvednek a kortárs magyar filmekkel kapcsolatban. Egészen 
addig, amíg nem tudunk erre megoldásokat és alternatívákat kínálni számukra, ne 
is számítsunk érdemi változásra. Teljesen érthetetlen, hogy az erre hivatott állami 
szervezetek és szereplők miért nem tesznek semmi érdemlegeset ezügyben, lényegé-
ben évtizedek óta?! Miért nincsenek tömegesen olyan középiskolásokat célzó, 
szakmai szempontok alapján konstruált, érzékenyítő és népszerűsítő vetítéssoroza-
tok, amelyek legalább az esélyét megadnák annak, hogy a fiatalok megismerhessék 
a kortárs magyar alkotásokat és alkotókat?!

Mindezeken túl természetesen a nemzetközi művek dominanciája önmagában 
még nem probléma, hiszen pusztán egy állapotot tükröz, előjelek nélkül. Az adatok 
mögött álló lényeges és vizsgálandó jelenség megítélése viszont már sokkal szubjek-
tívebb kérdés, hiszen az esztétikai minőség, a művészi érték megítélése és összeve-
tése sosem egyértelmű, sosem fekete vagy fehér. Egészen más üzenete van ugyanis 
annak, ha a listán főként magas művészi színvonalú, vélelmezhetően értékálló 
szerzői filmek dominálnak, és akkor is, ha inkább a tömeggyártásból érkező 
„tucatfilmek” szerepelnek rajta.

A valóság az, hogy az elmúlt évtizedekben készített mérésekben a külföldi filmek 
között főként olyan mozikat találunk, amelyeket előbb-utóbb könnyen elfelejtenek 
majd az adatközlők, azaz akár már két-három hónappal később is az éppen aktuális 
(mozi, stream, letöltés, online stb.) filmek szerepelnének a listán helyettük. A jelen-
ség meglehetősen általánosnak tűnik, így a minőségi elvre fókuszálva minden 
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bizonnyal hasonló helyzetet találnánk akkor is, ha több magyar alkotást tartal-
mazna a lista. Természetesen rengeteg valós magyarázattal szolgálhatunk a holly-
woodi filmek dominanciájára, de jól tudjuk, akadnak azért olyan európai országok, 
ahol egy ilyen statisztikában a hazai gyártású filmek aránya sokkal magasabb lenne. 
Sőt, nem pusztán a hazai gyártásúaké, hanem a nézhető, jó hazai filmeké.

Minden idők legjobb 12 filmje 
Trefort 2021
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Ha a származási hely mellett szempontként tekintünk az alkotások keletkezési 
idejére is, azaz azt vizsgáljuk, hogy a diákok listáján szereplő legjobb 12 film mikor 
készült, akkor alapvetően azzal szembesülünk, hogy filmélményeik jelentős részét 
az utóbbi 1-2 évtizedben készült művekből merítik. A felmérések horizontján azt 
látjuk, hogy a diákok döntő többsége 2000 utáni külföldi filmet említ a listáján 
(persze valójában már ők maguk is jócskán 2000 után születtek). Egyértelműen 
kirajzolódik ebben az a tendencia is, hogy exponenciálisan csökken a 2000 előtti 
alkotások említése, hiszen ezek aránya az évek során 37%-ról mindössze 17%-ra 
zsugorodott. A kortárs magyar filmekkel összefüggésben emlegetett ismeret- és 
információhiány sajnos a filmtörténet klasszikusaival kapcsolatban is releváns 
szempont, hiszen teljesen egyértelmű, és minden bizonnyal ez a legfőbb magyará-
zata is annak, hogy alig szerepelnek 2000 előtti művek a listán.
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A megnevezett filmek keletkezési idő szerinti megoszlása 
(2009, 2011, 2015, 2021)
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KÖVETKEZTETÉSEK

Miközben nyilvánvalóan egyik kutatás sem tekinthető reprezentatív adatsornak (az 
országos helyzet ennél bizonyára sokkal elkeserítőbb képet mutat), mégis, az empiri-
kus mérések világosan jeleznek olyan megoldandó problémákat, amelyekkel egyéb-
ként a pedagógusok jelentős része, akik nap mint nap vásárra viszik a bőrüket, 
régóta tisztában van.

Az oktatás általános helyzetével összefüggésben ki kell tehát mondanunk, hogy 
nem várhatunk tovább egy konszenzuson alapuló, kormányzati ciklusokon átívelő 
célrendszer és egy valóban releváns, a kor kihívásaira válaszokat adó oktatási 
koncepció megalkotásával, amely többek között megnyugtatóan rendezi végre a mél-
tatlan helyzetben lévő pedagógustársadalom problémáit.

S végül, nyilvánvalóan a teljesesség igénye nélkül, engedtessék meg nekem, hogy 
az empirikus kutatásból kiindulva, a mozgóképkultúra és médiaismeret szűkebben 
értelmezett területéről is jelezzek néhány sürgős megoldásra váró problémát. Egyszer 
és mindenkorra rendezni kell a tantárgy státuszát és helyzetét, amely nyilvánvalóan 
komolyabb szerepet és magasabb óraszámot jelent a közoktatás rendszerén belül; 
sokféle érvet írtam már korábban ezzel kapcsolatban. Ebben a megnövekedett 
társadalmi figyelemben alaposabb, aktívabb és gyakorlatcentrikusabb ismeretát-
adásra lenne szükség a médiatudatosság erősítésének érdekében, a mérések ezt is 
egyértelműen alátámasztják. Mindezek mellett az alap- és középfokú oktatás során 
sokkal több időt kellene szánni a kultúránkat vitathatatlanul meghatározó klasszikus 
filmművészeti alkotások megismertetésére és elemzésére. Ezzel párhuzamosan pedig 
szakmai konszenzuson alapuló programot kellene indítani a kortárs magyar filmek 
megismerhetőségének érdekében, hogy azok eljussanak és közelebb kerüljenek aktív 
és nyitott célközönségükhöz, a fiatalokhoz.
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NYELVHASZNÁLAT AZ ONLINE 
TANÓRÁN TANÁRI INTERJÚK 
TÜKRÉBEN

HOLLÓY ZSOLT1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSOLT HOLLÓY: LANGUAGE USE IN THE ONLINE LESSONS 
IN LIGHT OF TEACHERS' INTERVIEWS

Due to the Covid-19 pandemic in 2020, many educational institutions were closed 
down and had to provide education to their students exclusively in the digital space. 
In Hungary, secondary schools were closed to prevent the further spread of the virus, 
posing new challenges to the institutions. Teachers had to find new ways of teaching 
effectively on digital platforms, facing many obstacles during the process. The main 
issues were often connected to communication in the digital space: the difficulties of 
motivating students online and the lack of connection between teachers and students 
are just a few examples of factors that made the online educational process more 
difficult. This paper focuses on the communicative process of online education based 
on structured interviews with 40 secondary school teachers who participated in digital 
education during the pandemic. The questions inquire about the students’ language 
use in the online educational space. They also highlight the relevancy of the chat box 
as a secondary communication channel in these lessons and the teachers’ attitude 
towards communicating online and training students in digital communication. The 
results provide information about the language of digital education, presenting 
teachers with various options for managing the communication of this process.

1. BEVEZETÉS 

2020 márciusában a Covid-19 járvány terjedésének következtében Magyarországon 
az oktatási intézményeket ideiglenesen bezárták. A járványügyi óvintézkedések 
miatt az iskolákban a tanulási-tanítási folyamat azonnali hatállyal átkerült az online 

1 Hollóy Zsolt drs., magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Baptista Általános Iskola és Gimnázium, Velence
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térbe. Ez az egyedülálló helyzet a járvány idejére alapjaiban változtatta meg az okta-
tás addig ismert és használt keretrendszerét, kihívások elé állítva a pedagógusokat, 
diákokat, szülőket egyaránt. Annak ellenére, hogy számos, a digitális oktatás alapjait 
megnehezítő problémával kellett szembesülnie sokaknak (pl. az otthoni tanításhoz-
tanuláshoz szükséges digitális eszközök hiánya és állapota, a tanulói-tanári digitális 
kompetencia szintje, a távoktatáshoz szükséges módszertani megoldások hiánya),2 
az oktatási intézmények igyekeztek a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban 
megtervezni és kivitelezni a távoktatást.

Az átállást előkészítő szakmai diskurzusok egyik alapvető problémája a megfelelő 
kommunikációs módok, színterek, stratégiák megválasztása volt,3 mivel ezen 
döntések közvetlen hatást gyakorolnak a tanulási-tanítási folyamat sikerességére, 
hatásosságára. Ma már az online tér számos lehetőséget kínál a kapcsolattartásra, 
a távoktatás időszaka alatt a pedagógusok pedig a legkülönfélébb módokon próbál-
ták a tanulás-tanítás folyamatát a lehető leghatékonyabban folytatni. 

A tanulmány célja a fentebb említett nehézségek mellett a távoktatás tanórai 
diskurzusaiban a nyelvi nehézségek, kérdések feltérképezése. A magyarországi 
oktatás történetében egyedülálló módon az osztálytermi oktatás új környezetbe 
került a járványnak köszönhetően, így a számos egyéb változás mellett feltételez-
hető, hogy a tanórai diskurzusok tulajdonságai is változtak, beleértve a nyelvhaszná-
latot. Az online tanórák elméleti jellemzőinek számbavétele után a tanórai nyelv-
használattal kapcsolatos tapasztalatokat tanári interjúk elemzése tárja fel, amely 
megfelelő kiindulási alapot képezhet az online tanórák diskurzusainak további 
vizsgálataihoz. 

1.1. Az online tanulási környezet és az osztálytermi diskurzus
A különböző távoktatásra használt online platformok kategorizálhatók az osztály-
termi diskurzus szempontjából. A jelenléti osztálytermi diskurzus alapvetően mind 
a résztvevők, mind a tér és idő tekintetében meghatározott keretek között mozog, ez 
azonban az online osztálytermi diskurzusról már nem jelenthető ki.4 A felülettől 
függően meghatározhatunk szinkrón, aszinkrón, illetve vegyes online tanulási 
környezeteket.5 Szinkrón felületnek tekinthető pl. a távoktatás időszaka alatt számos 
pedagógus által használt Zoom,6 mely platform akár egész osztályok számára 
lehetővé teszi az időben egyszerre történő részvételt a videókonferencia-beszélgetése-

2 Czirfusz Dóra − Misley Helga − Horváth László (2020): A digitális munkarend tapasztalatai a ma-
gyar közoktatásban. Opus et Educatio. 7. 3. 220–229. p. http://www.epa.hu/02700/02724/00026/pdf/
EPA02724_opus_et_educatio_2020_03_220-229.pdf DOI:http://dx.doi.org/10.3311/ope.394

3 Domonkosi Ágnes (2021): „Tanárnő, bevenne a meetingbe?” A társas deixis szerepei a digitális távok-
tatás gyakorlatában. In: Balázs László (szerk.): Digitális kommunikáció. Budapest, Hungarovox Kiadó. 
127−140. p. http://komnev.hu/wp-content/uploads/2021/02/TK13print_vegleges.pdf 

4 Gonda Zsuzsa (2021): A tanulói beszédidő növelése az online tanórán. Anyanyelv-pedagógia. 14. 4. 
59–70. p. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=931

5 Gonda (2021) 59–70. p.
6 Czirfusz − Misley − Horváth (2020) 220–229. p.

http://www.epa.hu/02700/02724/00026/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2020_03_220-229.pdf
http://www.epa.hu/02700/02724/00026/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2020_03_220-229.pdf
http://komnev.hu/wp-content/uploads/2021/02/TK13print_vegleges.pdf 
https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=931
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ken. Az ilyen felületeken a tanulóknak lehetőségük nyílik valós idejű kommunikáci-
óra, kérdések megfogalmazására, azoknak megválaszolására.7 Az online osztály-
termi diskurzus szempontjából aszinkrón felületnek minősíthető pl. a szintén 
számos pedagógus által kedvelt YouTube-videók segítségével való tanítás,8 ahol 
a résztvevők nem egyidejűleg dolgozzák fel a feladatokat. Vegyes online tanulási 
környezetnek tekinthető a pedagógusok által közkedvelt Google Classroom zárt 
online osztálytermi rendszere,9 ahol egyaránt van lehetőség videókonferencia 
indítására, videók vagy tananyagok közzétételére stb. A jelenléti osztálytermi 
kontextushoz képest jelentős különbség az, hogy az online osztálytermekben 
a kommunikáció egyaránt folyhat szóban és írásban, akár párhuzamosan is egymás-
sal.10 Jelen kutatás a szinkrón és aszinkrón online platformokon történő osztálytermi 
diskurzusokra fókuszál a nyelvhasználat szempontjából, és vizsgálja mind a szóbeli, 
mind az írásbeli kommunikáció minőségét, a teljesebb kép alkotása érdekében. 

A diskurzuskutatás szerves részét képezi az intézményspecifikus beszédtípusok 
elemzése;11 az osztálytermi diskurzusok jellemzőit évtizedek óta vizsgálják, nemzet-
közi és hazai szakirodalma egyaránt jelentős. Az osztálytermi diskurzus vizsgálata 
számos olyan tanórai jellemzőre mutat rá, melyek szoros összefüggésbe hozhatók 
a tanulók tantárgyi és egyéb kompetenciái fejlődésével. Az eddigi osztálytermi 
vizsgálatok rávilágítottak a tanár központi szerepére az osztálytermi kommuniká-
ció szervezése során, az osztálytermi diskurzus hierarchiai tulajdonságaira (a tanár 
mint a kommunikációt nagyrészt kezdeményező személy jelenik meg általában 
a tanórán, a szóátadás jogát is magáénak tudhatja), illetve a kommunikáció arány-
talanságaira a résztvevők között, mind a megszólalások száma, mind a beszédfor-
dulók hossza szempontjából. (Ezen eredményeket az alábbi kutatások részletesen 
bemutatják, lásd: Cazden 2001,12 Skidmore 2003,13 Walsh 2006,14 Antalné 2006,15 

7 Branon, Rovy F. − Essex, Christopher (2001): Synchronous and asynchronous communication tools in 
distance education. Techtrends tech Trends. 45. 1. 36–42. p.

8 Czirfusz − Misley − Horváth (2020) 220–229. p.
9 Czirfusz − Misley − Horváth (2020): 220–229. p.
10 Gonda (2021) 59–70. p. 
11 Iványi Zsuzsanna (2001): A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr. 125. 1. 74–93. p. http://

nyelvor.c3.hu/period/1251/125106.htm 
12 Cazden, Courtney B. (2001): Classroom discourse: The language of teaching and learning (2nd ed.). 

Portsmouth: Heinemann. 53–77. p. 
13 Skidmore, David – Perez-Parent, Montserrat – Arnfield, Simon (2003). The quality of teacher-pupil 

dialogue in guided reading. Paper presented at British Educational Research Association (BERA) 
Annual Conference 2009, Manchester. https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-quality-
of-teacher-pupil-dialogue-in-guided-reading
Folyóirtacikként: Skidmore, David – Perez-Parent, Montserrat – Arnfield, Simon (2003): Teacher-
pupil dialogue in the guided reading session. Reading: Literacy and Language. 37. 2. 47–53. p. https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9345.3702002 https://doi.org/10.1111/1467-9345.3702002

14 Walsh, Steve (2006): Investigating Classroom Discourse. London, New York, Routledge. 3-15. p.
15 Antalné Szabó Ágnes (2006): A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. Budapest: Magyar Nyelv-

tudományi Társaság. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 21–27. p.

https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-quality-of-teacher-pupil-dialogue-in-guided-reading
https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-quality-of-teacher-pupil-dialogue-in-guided-reading
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9345.3702002
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9345.3702002
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Boronkai16 2008, Király 2015,17 Gonda 2016,18 Asztalos 201819.) Az osztálytermi 
diskurzusok lejegyzése, elemzése, feltérképezése számos gyakorlati eredményt, 
tanításmódszertani újítást eredményez: a 21. századi pedagógiában egyre inkább 
teret nyer a kompetenciaalapú oktatás, az anyanyelvi nevelésben pedig kifejezett 
célként fogalmazódik meg a tanulók kommunikációs kompetenciáinak folyamatos 
fejlesztése.20 Az osztálytermi diskurzusok elemzése által új módszerek, stratégiák 
dolgozhatók ki arra, hogy ezen célokat a lehető leghatékonyabban érhessék el a peda-
gógusok. 

1.2. Az online tanulási környezet és a pedagógusok
A 2019-es Covid-19 járvány azonban nemcsak az osztálytermi munkára, hanem 
az azt vizsgáló tudományos törekvésekre is jelentős hatással van. Az osztálytermi 
diskurzusokat középpontba helyező kutatások idáig jelenléti osztálytermi kontextus-
ban zajlottak (lásd: Cazden 2001,21 Skidmore 2003,22 Walsh 2006,23 Antalné 2006,24 
Boronkai 2008,25 Király 2015,26 Gonda 2018,27 Asztalos 202028), azonban a világjár-
vány terjedésének köszönhetően az osztálytermi diskurzusok hagyományos kontex-
tusa megváltozik, köszönhetően a világszerte bevezetett távoktatásos rendszereknek. 
A jelenléti osztálytermi kontextus átalakulása feltételezi, hogy az osztálytermi 
diskurzus is alapjaiban változik meg, erre irányuló kutatás azonban még kevés látott 
napvilágot. A távoktatás problémáit tematizáló kutatások azonban számos fontos 
pontra rámutatnak az oktatás tekintetében.

Egy tanárokkal készített mélyinterjús kutatás több problémás aspektusra mutat 
rá a távoktatással kapcsolatban. A kutatásban részt vevő tanárok egy része úgy 
érezte, nem állt készen a távoktatás nyújtotta kihívásokra a digitális eszközök 

16 Boronkai Dóra (2008): Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I. Anyanyelv-pedagógia. 15. 2. http://
anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60 

17 Király Flóra (2015): A beszédfordulók és a szóátadások vizsgálata osztálytermi kontextusban. Anya-
nyelv-pedagógia. 8. 1. http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=552 19–31. p.

18 Gonda Zsuzsa (2016): Tanárjelöltek kommunikációja az IKT-osztályteremben. Anyanyelv-pedagógia. 
9. 1. 18–29. p. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/pdf/Anyp_IX_2016_2_2.pdf

19 Asztalos Anikó (2020): Az egyéni tanulói megnyilatkozástípusok jellemzői az osztálytermi diskurzus-
ban. Anyanyelv-pedagógia. 13. 2. 20–33. p. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=837 
DOI: 10.21030/anyp.2020.2.2

20 Antalné Szabó Ágnes (2003): Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvőr. 127. 4. 407–427. p. 
http://epa.oszk.hu/00100/00188/00032/pdf/127405.pdf

21 Cazden (2001) 53–77. p. 
22 Skidmore (2003) 47–53. p.
23 Walsh (2006) 3-15. p.
24 Antalné (2006) 21–27. p.
25 Boronkai (2008)
26 Király (2015) 19–31. p.
27 Gonda (2016) 18–29. p.
28 Asztalos (2020) 20–33. p.

http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60
http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60
http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=552
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/pdf/Anyp_IX_2016_2_2.pdf
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=837
http://epa.oszk.hu/00100/00188/00032/pdf/127405.pdf
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használata szempontjából, akadt olyan is, akinek nem állt rendelkezésére a megfe-
lelő technológiai háttér, infrastruktúra a munka elvégzésére.29 Probléma volt 
továbbá a motiváció kérdése. A kísérlet alanyai nagyrészt úgy vélték, hogy az iskola, 
ahol dolgoznak, a lehető legjobb módon próbálta meg biztosítani a diákoknak 
az oktatást ebben az időszakban, mégis sok tanulónál éreztek motiválatlanságot, 
indifferenciát. A pedagógusok szinte egyhangúan úgy vélték, hogy a távoktatás 
hatásfoka egyértelműen alulmarad a kontakt oktatáshoz képest. Ennek okát többek 
között a személyes jelenlét, kapcsolódási lehetőségek hiányában, a diákok tanulása 
távolsági irányításának nehézségeiben, a tanulókkal való nem megfelelő kommuni-
kációban, a visszajelzések hiányában, illetve esetlegesen a technikai nehézségekben 
látták.30 Hasonló problémákról számol be egy kérdőíves kutatás: a részt vevő 
tanárok úgy gondolták, hogy az online órák kényelme ellenére a tanórák kevésbé 
hatékonyak, mint a kontakt alkalmak. A részt vevő pedagógusok alapvetően úgy 
vélték, hogy az online tanórák során kevés az interakció a tanulókkal, nehezebb 
bevonni őket a tanórai folyamatokba, az órák kevésbé szórakoztatók, illetve 
a különböző csoportfolyamatok nehezen irányíthatók. A tanulók viselkedését 
tekintve azt fogalmazták meg, hogy kevésbé veszik komolyan az online alkalmakat, 
illetve több kifogással élnek hiányzásaik okait illetően, kevésbé vonódnak be 
a tanórai munkába.31 A tanulók percepciója szerint az online tanórák alacsonyabb 
színvonalúak a jelenlétihez képest, hatékonyságuk gyengébb, köszönhetően a tech-
nikai problémáknak, a nem megfelelő tanórai struktúráknak, a megakadásoknak, 
a motiváció hiányának. Az otthonról tanulás problémát jelentett bizonyos tanulók 
számára a nem megfelelő körülmények, a családi nehézségek, illetve a különböző 
figyelemelterelő események miatt.32 Hasonló akadályokról számol be egy magyar 
empirikus kutatás is, mely elsősorban a kommunikáció szempontjából közelít 
a távoktatás problémáihoz. Kommunikációs nehézséget jelent az online tanórákon 
az egyenlőtlenség: a tanulók általában alapvetően kikapcsolt mikrofonnal vesznek 
részt az órán (praktikus okokból), ami akadályozza a szóátadás, szóátvétel folyto-
nosságát. Hasonló jelenség figyelhető meg a kamerahasználatnál: a tanulók jelentős 
része nem szeretné/nem tudja bekapcsolni a kamerát, ez által is egyenlőtlenség 
keletkezik a kommunikációs folyamatban.33 Gondot okoz továbbá a megfelelő 
interakció hiánya: megakasztja a kommunikációs folyamatot, hogy nincsenek 

29 Orhan, Gökhan − Beyhan, Ömer (2020): Teachers’ perceptions and teaching experiences on 
distance education through synchronous video conferencing during Covid-19 pandemic. Social 
Sciences and Education Research Review. 7. 1. 8−44. p. https://sserr.ro/wp-content/uploads/2020/07/
SSERR_2020_7_1_8_44.pdf

30 Orhan − Beyhan (2020) 8−44. p.
31 Nambiar, Deepika (2020): The impact of online learning during COVID-19: students’ and teachers’ 

perspective. The International Journal of Indian Psychology. 8. 2. 783–793. p. https://ijip.in/pdf-
viewer/?id=23304 DOI: 10.25215/0802.094

32 Nambiar (2020) 783–793. p.
33 Constantinovits Milán − Vladár Zsuzsa (2021): Covido, ergo Zoom. Kommunikációs kihívások a valós 

idejű online oktatásban. Korunk. 3. 2. 31−37. p. http://korunk.org/lapszamok/2021-2/

https://sserr.ro/wp-content/uploads/2020/07/SSERR_2020_7_1_8_44.pdf
https://sserr.ro/wp-content/uploads/2020/07/SSERR_2020_7_1_8_44.pdf
http://korunk.org/lapszamok/2021-2/
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gesztusok, szemkontaktus. Ezen kutatás résztvevői is kiemelték a technikai nehéz-
ségeket mint akadályozó tényezőket, illetve az artikuláció elmosódását, a beszédér-
tés problémáit.34

1.3 Az online tanulási környezet és az iskolai nyelvhasználat 
Habár számos pedagógus számára komoly nehézségeket okozott a digitális átállás 
mind infrastrukturális, mind módszertani szempontból, a digitális világ a diákok 
számára összehasonlíthatatlanul otthonosabb közegnek tekinthető. Az internettel 
kapcsolatos generációs elméletek alapján a mai iskola tanulói a Z és Alfa generáció 
tagjai, akiknek tulajdonképpeni életük egészét végigkíséri a digitális technológia, 
az internet jelenléte.35 Ebből kifolyólag lényegesen könnyebben kezelik a távoktatás-
hoz szükséges eszközöket, programokat, applikációkat, mint tanáraik. Mindennapi 
életük olyan jelentős részét képezi a digitális tér, hogy a fizikai, társas és kulturális 
dimenziók mellett a digitális dimenzió egy önálló, negyedik környezetként is 
értelmezhető.36 Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy a mindennapos és gyakori 
digitális jelenlét milyen hatással lehet a diákok nyelvhasználatára az iskolai kontex-
tus tekintetében.

A digitális térben való kommunikáció nyelvhasználatának jellemzőivel számos 
munka foglalkozott már, megállapításaik többnyire egy irányba mutatnak az inter-
netes nyelv jellemzőit illetően. Ezen jellemzők a szlenges elemek gyakori megjelenése 
a kommunikációban, a rövidítések rendszeres előfordulása, a képek, emoticonok 
visszatérő használata, a helyesírási normák figyelmen kívül hagyása, illetve új 
helyesírási normák megteremtése, a tagolatlan és hiányos mondatszerkesztés, 
az angol eredetű szavak beágyazása az anyanyelvű diskurzusokba. (Részletesebben 
lásd: Balázs 2014,37 Crystal 2001,38 Simon 2014,39 Veszelszki 201240.) A digitális közeg 
nyelve elsősorban tehát a Veszelszki Ágnes által digilektusnak nevezett nyelvválto-

34 Constantinovits − Vladár (2021) 31–37. p.
35 Voglné Nagy Zsuzsanna – Lippai Edit – Nagy Viktória 2014. Digitális bevándorlók és bennszülöttek – 

a digitális tudásmegosztás és interaktivitás lehetőségei. Iskolakultúra. 24. 1. 57–63. p. http://real.mtak.
hu/56275/1/EPA00011_iskolakultura_2014_1_057-063.pdf 

36 Földes Petra (2012): Negyedik dimenzió – fiatalok a cyber-térben. In: Digitális Nemzedék Konferencia. 
Tanulmánykötet. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 47. p. http://issuu.
com/elteppk/docs/digitalis_nemzedek_kotet

37 Balázs Géza (2014): Nyelvtudomány és informatika. Magyar Művészet. 2. 1. 3-9. p. http://www.magyar-
muveszet.hu/upload/userfiles/2/publications/201801/pdf/MM2014_1belivek_kepnelkul_01_balazs_
geza.pdf zs Géza (2014) 3–9. p. 

38 Crystal, David (2001): Language and the Internet. Cambridge, Cambridge University Press. 1–25. p.
39 Simon Viktóra (2014): Modern kódkeveredés: az internetes nyelvhasználat hatásai fiatalok írásbeli 

fogalmazásaiban. Anyanyelv-pedagógia. 7. 1. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=497
40 Veszelszki Ágnes (2012): A digilektus beszélt nyelvi jellemzői. In: Bárdosi Vilmos (szerk.) Tanulmá-

nyok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest, ELTE BTK. 399–417. p.

http://real.mtak.hu/56275/1/EPA00011_iskolakultura_2014_1_057-063.pdf 
http://real.mtak.hu/56275/1/EPA00011_iskolakultura_2014_1_057-063.pdf 
http://issuu.com/elteppk/docs/digitalis_nemzedek_kotet
http://issuu.com/elteppk/docs/digitalis_nemzedek_kotet
http://www.magyar-muveszet.hu/upload/userfiles/2/publications/201801/pdf/MM2014_1belivek_kepnelkul_01_balazs_geza.pdf
http://www.magyar-muveszet.hu/upload/userfiles/2/publications/201801/pdf/MM2014_1belivek_kepnelkul_01_balazs_geza.pdf
http://www.magyar-muveszet.hu/upload/userfiles/2/publications/201801/pdf/MM2014_1belivek_kepnelkul_01_balazs_geza.pdf
https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=497
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zat,41 ami korántsem tekinthető normakövetőnek. Milyen nyelvhasználat jellemzi 
azonban az oktatás nyelvét?

Az iskola nyelve hagyományosan a nyelvi sztenderd,42 a diákok az iskolai anya-
nyelvi nevelés során elsődlegesen ezt a nyelvváltozatot kell, hogy elsajátítsák.43 
Az anyanyelvi nevelés újabb törekvéseinek köszönhetően a kommunikációs kompe-
tencia fejlesztése kerül az előtérbe az anyanyelvi órán, ami feltételezi a sztenderd 
mellett a különböző egyéb társadalmi nyelvváltozatok megismerését is. A szocio-
lingvisztikai szemléletnek köszönhetően az anyanyelvi tanórán a sztenderd nyelv-
változat ismerete mellett a tanulók azt is megtanulják, hogy a kommunikációs 
kontextus függvényében mely nyelvváltozat használata elfogadott az adott pillanat-
ban, melyik kevésbé.44 Ezt a törekvést a legújabb Kerettanterv is rögzíti: a tanuló 
„az anyanyelvről szerzett ismereteit alkalmazva képes a kommunikációjában 
a megfelelő nyelvváltozat kiválasztására, használatára”.45 

Ma Magyarországon a Nemzeti Alaptanterv jelöli ki az oktatás, a különböző 
tantárgyak legfőbb céljait. A Nat a magyar nyelv és irodalom tantárgyak kulcsfon-
tosságú céljaiként fogalmazza meg a nyelvi tudatosság fejlesztését, a hatékony 
kommunikáció készségének kialakítását, az adott kommunikációs kontextushoz 
megfelelő nyelvi regiszterek kiválasztásának tudatos alkalmazását.46 A Nat által 
megfogalmazott elvek tehát nem csupán normatív jellegűek, az alaptantervben 
fellelhetők kommunikációs, stilisztikai, szociolingvisztikai aspektusok is. Kérdéses 
azonban, hogy a pedagógiai gyakorlatban mely szempontok érvényesülnek inkább. 

Milyen hatást okoz a digitális kommunikáció folyamatos jelenléte a diákok 
nyelvhasználatában, különösen abban az esetben, ha az iskolai oktatás teljes mérték-
ben a digitális térben valósul meg? Egyes empirikus kutatások beszámolnak olyan 
eredményekről, melyek azt mutatják, a digitális kommunikáció hatása a diákok 
nyelvhasználatára a jelenléti oktatás során is jelen van. Simon Viktória kutatásában47 
középiskolás tanulók által írt fogalmazásokat elemez, melyek különösen az informá-
lis, digitális kommunikációt imitáló műfajok esetében tükrözik az internetes 
nyelvhasználat jellemzőit (emoticonok használata, beszélt nyelvi, szlenges elemek 

41 Veszelszki (2012) 399–417. p.
42 Bartha Csilla (2002): Nyelvi hátrány és iskola. Iskolakultúra. 12. 6-7. 84–93. p.  

http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/19670/19460 .
43 Heltai János Imre (2016): Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. Magyar Nyelvőr. 140. 4. 407–426. p. 

http://real-j.mtak.hu/11045/4/1404.pdf
44 Antalné (2003) 407–427. p.
45 Kerettanterv 2020. 1. p. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/tanme-

netek/9_10/Magyar_nyelv_es_irodalom_K_9-12.docx 
46 Nemzeti Alaptanterv 2020. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/tan-

menetek/9_10/Magyar_nyelv_es_irodalom_K_9-12.docx
47 Simon (2014)

http://real-j.mtak.hu/11045/4/1404.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/tanmenetek/9_10/Magyar_nyelv_es_irodalom_K_9-12.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/tanmenetek/9_10/Magyar_nyelv_es_irodalom_K_9-12.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/tanmenetek/9_10/Magyar_nyelv_es_irodalom_K_9-12.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/tanmenetek/9_10/Magyar_nyelv_es_irodalom_K_9-12.docx
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jelenléte, toldalékolási tévesztések stb.). Szőcs Erika kutatásában48 pedig magyar 
szakos pedagógusokkal készített interjúk alapján úgy tűnik, hogy a jelenléti tanórai 
munka során szintén előfordulnak a digitális nyelvhasználatra jellemző elemek, pl. 
tanulók fogalmazásaiban rövidítések, emoticonok.49 Jelen kutatás azt vizsgálja, hogy 
ezen tendenciák megfigyelhetők-e az online tanórák diskurzusaiban is. 

2. A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI

A kutatás célja, hogy képet alkosson az online tanórák diskurzusainak nyelvhaszná-
latáról tanári interjúk segítségével. A vizsgálat további célja, hogy feltérképezze, 
képesek-e a középiskolás tanulók az osztálytermi diskurzusokra jellemző, és azok 
során elvárt stiláris/nyelvhasználati normákat az online tanulási környezetben is 
alkalmazni, mind szóban és írásban, szinkrón és aszinkrón online színtereken. 
Az interjúk által felvázolt kép nem tekinthető objektív eredménynek, mivel elsődle-
gesen a pedagógusok élményeit, szubjektív véleményét mutatja be. A kutatásban 
részt vevő tanárok impressziói azonban alkalmasak arra, hogy a további, óralejegy-
zésekre épülő vizsgálatok számára releváns szempontokat nyújtsanak. 

A kutatás hipotézisei a következők:
1. A tanulók számára nehézséget okoz az online szinkrón tanórán az iskolai 

nyelvhasználati normák betartása szóban. 
2. A tanulók számára nehézséget okoz a digitálisan megírandó házi feladatok és 

dolgozatok során az iskolai nyelvhasználati normák betartása. 
3. Az internetes nyelvhasználat, vagyis a digilektus jellemzői mind szóban, mind 

írásban megjelennek a diákok kommunikációjában az online tanulási környe-
zetben. 

4. A kísérletben részt vevő magyar nyelv és irodalom szakos tanárok többsége 
szükségesnek érezte a távoktatás időszaka alatt, hogy a digitális kommunikáció 
jellemzőire, gyakorlatára külön is időt és figyelmet fordítson az online tanórán. 

3. A KUTATÁS MÓDSZERE, ESZKÖZE, KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK

A kutatás az írásbeli strukturált interjú módszerével készült, melynek nyitott 
kérdései az online órák osztálytermi diskurzusára vonatkoztak az első digitális 

48 Szőcs Erika (2017): A digitális nyelv hatása az anyanyelvre magyar szakos pedagógusok és diákok 
szemszögéből. Szakdolgozat. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Csíkszeredai Kar. Kommu-
nikáció és közkapcsolatok szak. 5–19. p. http://docplayer.hu/112832676-A-digitalis-nyelv-hatasa-az-
anyanyelvre-magyar-szakos-pedagogusok-es-diakok-szemszogebol.html

49 Szőcs (2017) 5–19. p.

http://docplayer.hu/112832676-A-digitalis-nyelv-hatasa-az-anyanyelvre-magyar-szakos-pedagogusok-es-diakok-szemszogebol.html
http://docplayer.hu/112832676-A-digitalis-nyelv-hatasa-az-anyanyelvre-magyar-szakos-pedagogusok-es-diakok-szemszogebol.html
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oktatási időszak perspektívájából. Az interjúk a pedagógusok élményeit, tapasztala-
tait tükrözik, jelen kutatás nem tartalmaz órafelvételek alapján készült elemzéseket. 

A kitöltendő kérdéssor 10 elemből állt, melyből 2 kérdés vonatkozott az online 
osztálytermi kommunikáció nyelvhasználati sajátosságaira, 1 pedig a digitális 
kommunikáció jellemzőinek tudatos kezelésére, tanítására. A kérdések egyaránt 
reflektáltak a szóbeli és az írásbeli digitális kommunikációra. 

A kutatásban összesen 40 magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 
vett részt, így az eredmények leginkább a magyar nyelv és irodalom tanórák pers-
pektívájából értelmezhetők. A kutatásban való részvétel önkéntes és anonim volt. 
Az interjúkat 2020 szeptember és október hónapokban rögzítettük. A vizsgálatban 
részt vevő pedagógusok közül 9 férfi és 31 nő, 24 tapasztalt (5 évnél régebb óta 
tanárként dolgozó) és 16 pályakezdő (5 évnél kevesebbet tanárként dolgozó). 
26 interjúalany budapesti, 14 pedig vidéki iskolában tanít. Az adatok alapján 
kijelenthető, hogy mintánk heterogén, ez által is teljesebb képet adva a kutatásban 
felvetett kérdésekről. Az eredményeket nem tekinthetjük reprezentatívnak a szűk 
minta miatt, így azok leginkább tendenciákat, lehetséges további kutatási kiinduló-
pontokat jeleníthetnek meg. A kutatási eszköz kidolgozását, a kutatás lefolytatását 
dr. Gonda Zsuzsa egyetemi adjunktussal (ELTE BTK) közösen végeztük. 

4. EREDMÉNYEK 

A kutatásban részt vevő pedagógusok a távoktatás időszaka alatt mind használtak 
valamilyen aszinkrón oktatási platformot a tanításhoz. 37 pedagógus emellett tartott 
szinkrón tanórákat is, a leginkább preferált platformok ezen órákhoz a Discord, 
Zoom, MS Teams, Google Meet voltak. A távoktatásról alkotott általános képük, 
tapasztalataik összhangban állnak a már fentebb említett kérdőíves vizsgálat 
eredményeivel.50, 51 A kutatás eredményeinek bemutatása tudomást vesz a populáció 
számának különbségeiről a szinkrón és aszinkrón távoktatási platformok tekinteté-
ben, ez a különbség a következtetések összegzése során is releváns lehet. 

4.1 A diákok nyelvhasználata a szinkrón online tanórán 
A szinkrón online tanórák nyelvhasználatát tekintve a 37 pedagógusból 21 úgy ítélte 
meg, nem volt számottevő különbség az online és a kontakt tanórák nyelvhasználata 
között a diákok szempontjából. 6 részt vevő pedagógus értékelte úgy, hogy a diákok 
nyelvhasználata pozitívan változott, míg 10 pedagógus reflektált negatívan a diákok 
online tanórai nyelvhasználatára. 

50 Czirfusz − Misley − Horváth (2020) 220–229. p.
51 Gonda (2021) 59–70. p.
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A pozitív elmozdulást tükröző válaszok alapvetően megfontoltabb, mind tartal-
milag, mind nyelvileg átgondoltabb tanórai megnyilatkozásokról számoltak be. 
Ennek okát több válaszadó az online tanóra megváltozott kommunikációs helyzeté-
nek tulajdonította, különös tekintettel a szóátadás-szóátvétel mechanizmusainak 
megváltozására, a mikrofonhasználatra.52 A már fentebb említett kutatások eredmé-
nyei azt mutatják (lásd: Czirfusz–Misely–Horváth 2020,53 Orhan–Beyhan 2020,54 
Nambiar 202055), hogy az online tanóra kommunikációja kevésbé gördülékeny, mint 
a jelenléti tanóráé, ami sok szempontból frusztráló a résztvevők számára, a vizsgá-
latban részt vevő kutatások alapján azonban adott esetben pozitív hatása is lehet 
a lassabb ütemű online szinkrón tanóráknak. Az alábbi válaszok rámutatnak ezen 
lehetséges pozitívumokra:

„Mivel a diákok többsége csak akkor szólalt meg, amikor biztos volt a válaszában, 
ezért jobban megfontolt, stilisztikailag átgondoltabb válaszokat adtak, mint 
a rendes tanítási órákon.” [D1]

„Igen. Ahogy korábban is írtam, sajátosságként figyeltem meg, hogy a diákok 
a szokásosnál is udvariasabbak voltak, illetve jobban átgondolták, mikor, mit 
mondanak. Az online kommunikáció szerintem azt (is) magával hozta, hogy 
jobban meggondolták a diákok, hogy szólni szeretnének-e, és ha igen, mit. Ez 
szerintem a nyelvi stílus választékosságát, változatosságát is jelentette…” [D13]

A válaszok az online tanórák diskurzusainak azon elemét emelik ki, amely szerint 
a szóátvételt megelőzi egy tudatos döntési folyamat, miszerint a tanuló szeretné 
bekapcsolni a mikrofonját, megosztani a válaszát a tanárral, osztálytársaival. Erre 
a döntési folyamatra az interakciók csökkenésével, a kommunikáció tempójának 
lassulásával több ideje van, így arra is több ideje jut, hogy válaszát tartalmilag, 
nyelvileg jobban átgondolja a válaszadók szerint. 

A válaszadók azonban többször érezték úgy, hogy az online szinkrón szóbeli 
tanórai diskurzusokban nem az iskolához, tanórához illő megszólalások hangzottak 
el. A válaszok többnyire kontextushoz nem illő nyelvhasználatról, rövidebb, nyelvi-
leg kevésbé megformált megszólalásokról számoltak be:

„Sokkal lazábbak voltak, otthon ültek, fetrengtek, közben gyakran mást is csinál-
tak, és ez a nyelvi megnyilvánulásaikra is hatott.” [D15]

„Sokkal több obszcén kifejezés hagyta el a szájukat, mint az iskolában. Ennek okát 
az otthoni környezetben látom. Talán felszabadultabbnak érezték magukat, mint 
az iskolában.” [D21]

52 Constantinovits Vladár (2021) 31–37. p.
53 Czirfusz − Misley − Horváth (2020) 220–229. p. 
54 Orhan − Beyhan (2020) 8−44. p.
55 Nambiar (2020) 783–793. p.



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 89

„Igen, volt változás, főleg az, hogy sokkal többet kommunikáltak egymással 
az internetes órákon, mint a tanteremben. Amikor egymással beszéltek, sokszor 
használtak szleng kifejezéseket vagy kevésbé választékosan fogalmazták meg, amit 
mondani szeretnének, de ezt feláldoztam az interaktivitás oltárán.” [D37]

„Igen, érzékeltem különbséget. A kontaktórákon még véletlenül sem fordul elő, hogy 
tegeződésre váltsanak a tanulók, vagy keverjék a tegezést-magázást. Ez online 
órákon megjelent. Ugyanúgy, mint a kevésbé tanórához illő ún. pongyola stílus – 
ilyenkor figyelmeztetni kellett a beszélőt arra, hogy fogalmazza meg a mondandót 
a tanórához jobban illeszkedő stílusban…”

„Röviden, tőmondatokban fogalmaztak.” [D9]

A negatív tapasztalatok között megjelennek olyan, a tanórán nyilvánvalóan nem 
kívánatos nyelvhasználati jelenségek is, mint pl. az obszcén kifejezések használata, 
illetve a tanár tegezése a diákok részéről. A kérdőívet kitöltők ezen problémák 
megjelenésének okát a tanulási környezet megváltozásában látják: míg a jelenléti 
oktatás során a diák az otthoni környezetet elhagyva belép az iskolába, és az ahhoz 
tartozó normarendszerbe, a távoktatás során, az online órákon ez a keretrendszer 
nem adott, mivel a diák otthonról vesz részt a tanórákon. Nem minden kitöltő 
értékelte azonban problémának a stiláris sokszínűséget: volt olyan pedagógus is, aki 
megfigyelt több előforduló szleng kifejezést a tanórán akkor, amikor a diákok 
egymás válaszaira reflektáltak, ezt azonban nem bánta, mivel örült a tanórán 
megfigyelhető aktivitásnak, interakciónak. 

Amellett, hogy a vizsgálat résztvevői reflektáltak a tanítványaik szóbeli megnyi-
latkozásainak nyelvhasználatára, két olyan válasz is olvasható, amelyben a tanárok 
önreflektív kijelentést is tesznek a saját nyelvhasználatukat illetően:

„…Az én nyelvhasználatom egyszerűsödött (mert hosszabb tanári magyarázatra 
szerintem alkalmatlan az online óra), a diákoké viszont épp ellenkezőleg.” [D13]

„Nem észleltem, inkább én voltam talán lazább.” [D25]

Az első válasz kontrasztot állít a saját online tanórai megnyilatkozásai és a diákjai 
közé. A pedagógus saját tanórai nyelvhasználatát, stílusát érezte egyszerűbbnek, 
ennek indokát abban látja, hogy az online szinkrón tanóra hosszabb tanári magya-
rázatra alkalmatlan. Ezzel szemben azt érzi, hogy diákjai igényesebben nyilatkoztak 
meg ezeken az órákon. A második válasz ugyan indoklás nélkül, de hasonló jelen-
ségről számol be, saját online tanórai nyelvhasználatát ítéli informálisabbnak. 

4.2 Szimultán interakciós lehetőségek az online szinkrón tanórán: 
a tanórai csetbeszélgetések nyelve
Lényegesen különbségnek tekinthető diskurzuselemzési szempontból az online és 
kontakt szinkrón tanórák között az, hogy az online tanórákon a diákoknak lehető-
ségük nyílik több színtéren interakcióba lépni a pedagógussal és társaikkal. Az olyan 
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platformok, mint a Zoom, Google Meet, MS Teams stb. lehetőséget adnak a tanórán 
résztvevők számára, hogy egy minden jelenlévő által látott és használható 
csetfelületen osszák meg egymással a gondolataikat, kiegészítésként a szóbeli 
megnyilatkozások mellet.56 Voltak olyan válaszadók is, akik reflektáltak a diákok 
szóbeli megnyilvánulásainak értékelése mellett a diákok csetbeszélgetésben olvas-
ható megnyilatkozásainak stílusára is: 

„Ebben nem érzékeltem nagy különbséget, a kevésbé kifinomult hozzászólók most 
sem voltak túl árnyaltak, míg a figyelmesebbek ugyanúgy figyelmesek, „stílusosak” 
voltak. Olykor a csetablakban zajló mellékkommunikációt kellett szabályozni, 
az mintha sokszor eltért volna a szóbeli stílustól, főleg a kisebbek szóltak oda 
egymásnak a saját szlenges nyelvhasználatukkal. Csak amikor engem szólítottak 
meg, akkor váltottak, de akkor váltottak.” [D32]

„Ez is az a szempont, ami miatt szükség volt a netikettre, mert az online órán is 
a csetre jellemző hozzászólásaik voltak, rövidítéseket használtak és nem figyeltek 
a helyesírásra. Megbeszéltük, hogy az online óra is olyan, mint a hagyományos, 
vagyis ugyanazokat a nyelvi szabályokat kell betartani.” [D23]

A csetablakban történő beszélgetésekre reflektáló válaszadók arról számolnak be, 
hogy az ott megjelenő válaszok nem követték szorosan az iskolai tanórán elvárt 
nyelvi normát, inkább a csetnyelv jellemzőit mutatták. A csetablakba írt üzenetek-
ben rövidítéseket, szleng kifejezéseket, a helyesírás normáinak figyelmen kívül 
hagyását figyelték meg a kitöltők. 

4.3 A diákok nyelvhasználata az aszinkrón online tanórán, a digitális 
platformon írt és beküldött házi feladatokban
Az aszinkrón online tanórákat és a digitális platformon írt feladatok nyelvhasznála-
tát tekintve 40 pedagógusból 20 gondolta úgy, hogy nem talál számottevő különbsé-
get a jelenléti tanórai keretek között írt feladatok, dolgozatokhoz képest. Azok közül, 
akik valamiféle különbségről számoltak be válaszaikban, 14 tanár negatívként 
értékelte az írásos online kommunikációban megfigyelhető nyelvhasználati differen-
ciákat, míg 6 pedagógus pozitívan. 

Az alábbi példák mutatják, hogy a pozitív változásokat érzékelő pedagógusok 
milyen jellegű megfigyeléseket tettek:

„Mivel a diákok saját maguk oszthatták be, hogy egy-egy feladatra mennyi időt 
szánnak, így a dolgozatok minősége is jobban sikerült, mint papíralapon, ahol 
kevesebb idő áll rendelkezésükre. Többnyire jól átgondolt, alapos munkák szület-
tek.” [D1]

„Gyakorlati eredménye, hogy rendezettebb írásokat kaptam, viszont nem meglepő 
módon többször történt internetről másolás, illetve egyesek esetében határozottan 

56 Domonkosi (2021) 127–140. p.
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jobb munka született, mint amit megszoktam, akár nyelvhasználati szempontból is 
szerkesztetettebb, választékosabb munkákra gondolok. Ebben sok minden közre-
játszhatott: otthoni segítségnyújtás, több idő, kézenfekvő téma.” [D24]

„Sok diáknál azt tapasztaltam, hogy jobb munkákat adnak be. Hogy ennek 
hátterében támogató család állt-e, vagy egyszerűen a nyugodt környezet és az idő 
saját beosztása, őszintén nem tudom. Abban biztos vagyok, hogy nem minden 
esetben köszönhető ez kizárólagosan a családi háttérnek, ami tehát azt jelenti, hogy 
több diáknak az osztályon és iskolán kívüli lét olyan környezetet tudott adni, amit 
az iskola nem.” [D27]

„Néhány beadandónál érzékeltem, hogy több szakkifejezést, bonyolultabb szerkeze-
teket használtak, mintha órán készítették volna el a dolgozatot. Elsősorban abból 
fakadt, hogy órán csak a saját lexikális ismereteire támaszkodhat a tanuló, most 
viszont kutatás eredményeként írta meg a leadott dolgozatot. A másik, sokkal 
kevésbé üdvös oka a jelenségnek, ha szülői/testvéri/baráti segítséget vett igénybe.” 
[D31]

„Pont, hogy formálisabbak voltak, mert többnyire a diákok egy-egy hivatalos 
forrásból másolták ki a válaszaikat.” [D34]

A kiemelt válaszok rámutatnak a vizsgált kérdéskör elemzésének nehézségére. 
A válaszadó pedagógusok többsége kiemeli, hogy a távoktatás során elkészített 
beadandó feladatok stílusa nagymértékben függhet olyan külső körülményektől, 
melyek megnehezítik a diákok valódi nyelvhasználatának beazonosítását. Míg a kon-
takt tanórán a diákok munkáját a pedagógus monitorozza egy-egy feladat elkészíté-
sénél, dolgozat megírásánál, erre a távoktatás időszaka alatt a tanároknak nem volt 
lehetőségük. Ebből kifolyólag a diákok bármilyen más forrást, segédeszközt igénybe 
vehettek feladataik megoldásakor a saját tudásukon kívül. A forráshasználat nyelv-
használati/stiláris változásokat is eredményezhet, hiszen a felhasznált anyag nyelve 
befolyásolja a tanuló önkifejezését is. A szabályos forráshasználat mellett továbbá 
egyes válaszok rámutatnak arra is, hogy vannak diákok, akik ilyen helyzetben 
plagizálnak is, mely még inkább megkérdőjelezhetővé teszi a pozitív nyelvhasználati 
eltérések jelenlétét. 

A válaszadók közül lényegesen többen számoltak be olyan jellegű eltérésről 
a digitálisan elkészített iskolai feladatok nyelvhasználatában, mely valamilyen 
szempontból nem felel meg az egyébként tanórán elvárt normának. Az alábbi példák 
rámutatnak a legfontosabb problémákra:

„Sokkal több volt a hiba, elütés, mint kézzel írott szövegnél. Ezt okozhatja felületes-
ség, de a billentyűzet típusa is, illetve, hogy milyen eszközt használtak.” [D8]

Alapvető különbség a hagyományosan benyújtott iskolai feladatokhoz képest 
az elkészítés eszköze, mely a távoktatás során a klaviatúra, esetlegesen érintőképer-
nyő tableten, okostelefonon. A válaszadó több hibáról, figyelmetlenségről számol be, 
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részben az eszköznek, részben a diákok esetleges figyelmetlenségének tulajdonítva 
a jelenséget. 

„Ahogy már fentebb írtam, igen. Nyelvhelyesség és helyesírás szempontjából is 
éreztem különbséget. A chatnyelv jellemzőit tapasztaltam, úgy mint rövidítések, 
nagybetű mellőzése és központozás hiánya.” [D10]

„Nagyon röviden válaszoltak, a magyarázatokat, indoklást minimálisra szorították 
le, a feladatoknál meg kellett határoznom a válasz terjedelmét. A szokásos interne-
tes rövidítéseket (h, 1x, +) használták, annak ellenére, hogy megbeszéltük annak 
a helyét és a szerepét az írott-beszélt szövegfajtáknál…” [D15]

„Igen, a számonkérés nagyon nehézkes volt és nem láttam valódi értelmét a hagyo-
mányos teszteknek, mivel azokat közösen, egymásról másolva megoldották. 
A helyesírás-ellenőrző megléte mellett is előfordultak olyan dolgozatok, amelyek 
tele voltak hibával.” [D16]

„A diákszleng felerősödött, az írásbeli munkák hemzsegtek a nyelvi, nyelvhelyességi 
hibáktól, és a szövegek központozásával foglalkoztak legkevésbé. Mindent korrektú-
rával javítottam, nyelvi, nyelvhelyességi szempontból sokat fejlődtek, rendezetteb-
bek lettek a szövegek, és két hónap elteltével igényesebbek is…” [D28]

„Határozottan! Számtalan házi feladatban jelentek meg szleng kifejezések, 
a digilektusra jellemző rövidítések, adott esetben idegen kifejezések, stb. Írásban 
úgy éreztem, hogy nem érezték annyira az iskolai keretet, csak a digitális tér 
„otthonosságát” -> a nyelvhasználatuk is informálisabbá vált, illetve sok esetben 
úgy írhattak, ahogy alapvetően online szoktak.” [D38]

A fentebb idézett válaszok alapvetően az egyik legjellemzőbb különbségre 
mutatnak rá, amit a válaszadók kiemeltek, az pedig a digitális platformon elkészített 
iskolai feladatokban gyakran felbukkanó, a digitális kommunikációra jellemző 
digilektus karakterisztikáinak megjelenése. Az online kommunikációban gyakori 
a rövidítések, az idegen kifejezések és a szleng használata, az emotikonok megjelené-
se,57 illetve a helyesírási normák háttérbe szorulása.58 A válaszadók az ilyen jellegű 
nyelvhasználati sajátosságokat a beadott házi feladatokban, dolgozatokban hibának 
minősítették, mivel iskolai kontextusban az ilyen jellegű megnyilvánulások más 
megítélés alá esnek, mint a mindennapos internetes kommunikáció során. 

A diákok munkáit két részre bontanám: a nem saját kútfőből megírtakra, és a saját 
munkákra. Azt gondolom, csak az utóbbiakról érdemes írni. Itt is két típus van: 
Teljesen saját gondolatok, illetve saját szövegalkotás, némi segítséggel. A két típus 
között az volt a különbség, hogy a teljesen saját munkák nyelvhasználata nagyon 
érdekes volt. Nagyon őszinte, igazi „kamaszos”, választékos ugyan, de szokatlan 

57 Crystal (2001) 1–25. p.
58 Veszelszki (2012) 399–417. p.
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szavakkal teli. Én ezt úgy hívom, hogy „otthoni szókészlet”. Ezeknél a munkáknál 
szinte látszódott a diák, aki otthon, a kanapén ír, gondolkozik. A másik típus is 
hasonló ehhez, de kevesebb egyéni vonással. [D13]

Ez a válasz egy más jellegű különbségre, sajátosságra világít rá. A válaszadó nem 
inadekvátnak minősíti a diákok beadott feladatainak nyelvét, pusztán valamilyen 
szempontból szokatlannak, egyedinek. A pedagógus ezt a szokatlanságot az otthoni 
környezet erősebb behatásának tulajdonítja, a nyelvhasználatát „otthoni szókészlet-
ként” definiálja. A távoktatás során a tanulási környezet megváltozik, ez által 
lehetséges, hogy a tanulók nyelvhasználatában is olyan elemek jelenjenek meg, 
melyeket a jelenléti iskolai kontextus nem idézne elő. 

A kommentekben tapasztaltam, a beadott munkákon nem. A beadott munkáknál 
nem a nyelvhasználatban tapasztaltam különbséget, hanem abban, hogy jóval 
személyesebbek voltak a válaszok. Valószínűleg azért, mert azt csak én olvastam, 
míg a házi feladatot általában fel kell olvasni. [D20]

Újabb szemponttal szolgál a D20-as kitöltő válasza, aki különbséget tesz a távok-
tatás során használt írásbeli kommunikáció különböző műfajai között. A házi 
feladatok mellett a távoktatás során szükség van különböző egyéb, az oktatás 
szervezésére irányuló kommunikációs csatornákra. Az online platformok által 
biztosított kommentszekciók megfelelő helyszínt biztosítanak az ilyen típusú 
diskurzusokra, ezeket már a távoktatás időszaka előtt is gyakran használták a taná-
rok-diákok az iskolai kommunikációra, nyelvhasználati szempontból pedig kevésbé 
jellemző a normakövetés.59 A pedagógus válasza azt mutatja, hogy diákjai képesek 
voltak különbséget tenni a különböző platformok között, igyekeztek az azokhoz 
tartozó normákat megfelelően követni. 

4.4 A digitális kommunikáció fejlesztése
A távoktatás ideje alatt tehát a digitális kommunikáció határozta meg a tanárok és 
a diákok együttműködését, a tanítási-tanulási folyamat milyenségét. Az eddig ismer-
tetett eredmények mutatják, hogy az ilyen jellegű kommunikáció okoz nehézségeket, 
különösen, ha iskolai kontextusba ágyazva jelenik meg. Kérdőívünk arra is rákérde-
zett, hogy próbáltak-e a pedagógusok tudatosan figyelni arra, hogy megtanítsák 
diákjaiknak a digitális kommunikáció szabályait, igyekeztek-e időt fordítani 
a megfelelő kommunikációs normák betartatására az online térben. A résztvevő 40 
pedagógus közül 32-en igennel válaszoltak arra a kérdésre, hogy külön is foglalkoz-
tak-e a digitális kommunikáció témakörével. Az alábbi válaszok az ő véleményeiket, 
indoklásaikat mutatják be:

59 Keszy-Harmath Dániel Lóránd (2018): A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata. 
Doktori disszertáció. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 11–48. p. http://edit.elte.hu/xmlui/
bitstream/handle/10831/43481/khd_kezirat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

http://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/43481/khd_kezirat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/43481/khd_kezirat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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„Igen. Azt tapasztaltam, hogy bár a diákok elméletileg biztonságosan mozognak 
a digitális térben, egy egyszerű email megírása is problémát okozott nekik. Külön 
meg kellett tanítani, hogy az emailt megszólítással kezdjük, aláírással zárjuk és 
a kettő között le kell írni azt is, hogy milyen csatolmányt illesztettünk az emailhez – 
pl. melyik órához tartozó feladatokat csatolta az illető, és egyáltalán ki küldte 
az emailt, mert ez az emailcímükből nem feltétlenül derült ki.” [D2]

„Igen. Többször találkoztam olyan esettel, hogy a diák nem tudott megfelelő stílust 
választani a tanár-diák kommunikációban. A digitális tér informálissá tette 
számára a közeget, így ezt meg kellett beszélnünk. Ezen kívül a helyesírással kellett 
külön foglalkoznom. Számomra meglepő volt, hogy digitálisan nyelvhelyességileg 
silányabb munkákat adtak be.” [D18]

„Igen, szükségesnek éreztem, tekintettel arra, hogy a megszokott kommunikációs 
módtól lényegi elemeiben tér el a digitális kommunikáció. Olyan kommunikációs 
tényező változik, mint a közlő-hallgató közvetlen kapcsolatának közvetettre 
váltása, a komm. csatorna újszerűsége, a kód kifejtettsége…, amelyek alapvetően 
más magatartás- és beszédformát indokolnak. Meg kellett beszélnünk a helyes 
köszönési és megszólítási formákat, a lényegre törő szóbeli és írásbeli visszajelzések 
fontosságát, a gondolatok egyértelmű kifejezésének módját…Csak a példa kedvéért: 
Tanulói ímélek esetén számtalan esetben hangsúlyoztam, hogy az nem elég: 
Küldöm a mai leckét.” [D22]

„Szükségesnek éreztem, igyekeztem minden beadott feladatnál jelezni, ha a kom-
munikáció nem volt megfelelő. Az órákon többször is beszéltünk a digitális kom-
munikáció jellemzőiről, illetve, hogy mire kellene figyelniük, ha iskolai kereteken 
belül történik ez. Emellett pl. életrajzírási feladatnál egy meghívott vendég segítsé-
gével alaposan kiveséztük, hogy egy digitálisan megírt és beadott önéletrajznál 
milyen legyen a nyelv, a stílus.” [D38]

Az idézett válaszok mutatják, hogy több kitöltő úgy vélte, a digitális kommuniká-
cióról való tanulás szükségessége jórészt a megfelelő, adekvát kommunikációs stílus 
hiánya miatt lehet jelentős. Példaként jelennek meg a különböző írásos szövegekhez 
tartozó műfaji/stiláris sajátosságok, mint az e-mailekhez tartozó köszönési és 
elköszönési formulák, a megfelelő tagolás, vagy éppen az önéletrajzírás műfaji/
stiláris karakterisztikái. A válaszadók azonban nem csak az internetes szövegek 
stiláris jellemzői miatt érezték fontosnak a digitális kommunikációról való célzott 
tanulást:

„Önálló témaként nem került erre sor. Ugyanakkor rendszeresen szükség volt – 
konkrét esetek kapcsán – a témával való foglalkozásra, nem pusztán a magyar 
nyelvi órákon, hanem bármely (pl. média) tantárgy esetében. Hogyan viselkedjünk 
online órán, a cset-szobákban, hogyan írjunk levelet, hogyan szóljunk hozzá más 
munkájához. Irodalomból sok önálló szövegalkotás volt az ezekben megjelenő 
hibák és jó megoldások kiemelésére. Minden tárgyból (irodalom, magyar nyelv, 
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média) megnőtt a digitális kommunikáció szövegtípusainak használata, lett légyen 
szó akár kutatómunkáról, akár alkotásról vagy megosztásról.  
Többet kellett természetszerűen foglalkozni a digilektus és a szakmai szövegek 
nyelvhasználati elvárásainak az egymáshoz közelítésével, illetve a plagizálás 
kérdéseivel.” [D33]

A stílus kérdései mellett ebben a válaszban megjelenik például a digitális kommu-
nikációs helyzetekben való megfelelő viselkedési normák kérdése, a hozzászólás 
szabályai cseten, illetve szóban. A válaszadó kitér továbbá a plagizálás kérdésére is, 
mely, mint ahogy az eredményekből kiderült, tényleges probléma volt a távoktatás 
időszakában. Végül volt olyan pedagógus is, aki kifejezetten a közös kommuniká-
ciós normák kialakítására fektetett hangsúlyt:

„Igen, mert az elején nagyon akadozott a kommunikáció a diákokkal online, sokan 
nem kapcsolták be a kamerát, nem válaszoltak a csetben feltett kérdésekre sem, 
ezért kidolgoztunk közösen egy netikettet, ami rögzítette a főbb kommunikációs 
szabályokat.” [D23]

Amint már más kutatások eredményei mutatták (lásd: Czirfusz–Misely–Horváth 
2020,60 Orhan–Beyhan 2020,61 Nambiar 202062), számos pedagógus érezte azt, hogy 
az online kommunikáció kevésbé gördülékeny, mint a kontakt osztálytermi diskur-
zusok során. Az idézett példa szintén erre a jelenségre mutat rá, és arra, hogy 
a pedagógus tudatosan figyelmet fordítva ezen nehézségekre kísérletet tehet egy 
közös kommunikációs szabályrendszer felállítására diákjaival az online térben. 

5. ÖSSZEGZÉS

A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy az online tanórák diskurzusainak 
vizsgálata során a diskurzuselemzés hagyományos szempontjai mellett számos 
egyéb olyan aspektust is szükséges figyelembe venni, mint a digitális kommunikáció 
csatornáinak sokszínűsége és tulajdonságaik, a digitális eszközök kommunikációra 
tett hatása, a kommunikáció stiláris jellemzői, a különböző színterekhez tartozó 
nyelvi normák találkozása. A kutatás a távoktatás online tanóráinak nyelvhasználati 
jellemzőit mérte fel, írásbeli strukturált interjúk segítségével. 

A vizsgálat első hipotézise, miszerint a tanulók számára nehézséget okozott 
az online szinkrón tanórákon az iskolai nyelvhasználati norma betartása szóban, 
nem igazolódott be. A 37 válaszadóból csupán 10 pedagógus vélte úgy, hogy a tan-
órára nem illő szóbeli megnyilatkozásokat hallott volna az online szinkrón alkalma-

60 Czirfusz − Misley − Horváth (2020) 220–229. p.
61 Orhan − Beyhan (2020) 8−44. p.
62 Nambiar (2020) 783–793. p.
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kon. A kitöltők többsége, 21 fő nem érzékelt nyelvhasználati különbséget, míg 6-an 
inkább pozitív változásról számoltak be, melyet a digitális kommunikáció által 
nyújtott válaszadás előtti több gondolkodási időnek tulajdonítottak. Az eredmények 
alapján kijelenthetjük, hogy a szóbeli kommunikáció az online tanórán nagyrészt 
megtartja formális, iskolai jellegét, a digitális közeg/platform ellenére. Habár 
a digitális világra jellemző kommunikáció kötetlen, informális, saját nyelvhasználati 
normákkal, úgy tűnik, a tanórai kontextus ezen nyelvhasználati normákat felülírja, 
a diákok igyekeznek szóban online is tartani magukat az iskola által előírt/elvárt 
keretrendszerhez, nyelvi szinten is. Az online szinkrón tanórák szóbeli kommuniká-
ciója mellett megjelenik azonban egy írásos színtér is, a konferenciabeszélgetésekhez 
tartozó csetfelület képében. Az online szinkrón tanórák ebből kifolyólag komple-
xebb kommunikációs színtérnek tekinthetők a kontakt tanórai kommunikációhoz 
képest, mivel ott egy színtéren folyik a diskurzus. A válaszok alapján a cset fe lü le te-
ken folytatott beszélgetések nyelve informálisabb, erősebben érvényesülnek a digitá-
lis nyelvhasználati normák hatása. 

A második hipotézis, amely a diákok írásbeli digitális tanórai kommunikációjá-
nak nyelvhasználatát vizsgálta, részben beigazolódott. Az interjút kitöltők fele úgy 
gondolta, hogy különbséget vél felfedezni a hagyományosan írt és leadott feladatok/
dolgozatok, és a digitálisan írt és leadott feladatok/dolgozatok nyelve között. 14 
pedagógus negatív változásokról számolt be, míg 6-an gondolták úgy, hogy a diákok 
nyelvhasználata pozitív irányba tért el a leadott feladataikban. Negatív változások-
nak a tanárok leginkább a szleng kifejezések, rövidítések, helyesírási hibák gyakori 
előfordulását gondolták (a digilektus jellemzőinek megjelenését). A javulásról 
beszámolók választékosabb nyelvhasználatot, igényesebb megfogalmazású dolgoza-
tokat tapasztaltak, azonban számos esetben ezeket a jelenségeket nem pusztán 
a tanulóknak tulajdonították, mivel sokszor nem ellenőrizhető pontosan a forrás-
használat. Kijelenthető tehát, hogy az írásbeli digitális kommunikáció során 
a digitális környezet nagyobb hatást gyakorol a tanulók nyelvhasználatára, az iskolai 
kontextus ellenére. Ennek oka lehet, hogy a diákok számára az ilyen jellegű digitális 
kommunikáció igen természetes, szorosan a mindennapjaik részét képezi,63 így 
ösztönösen használhatnak akár egy iskolai feladatnál is olyan nyelvi elemeket, 
amelyek a mindennapi digitális kommunikációs gyakorlataik részét képezhetik. 
Ezek az elemek azonban az iskola által elvárt és megfogalmazott nyelvhasználati 
normarendszerbe nem minden esetben illeszkednek. 

A harmadik hipotézis a fentebb említettek alapján részben szintén beigazolódott, 
mivel a digitális tanórák során a pedagógusok mind szóban, mind írásban tapasztal-
ták a digilektusra jellemző nyelvi elemek jelenlétét. Ezek az elemek írásban azonban 
jóval hangsúlyosabban, gyakrabban jelennek meg. 

63 Tóth-Mózer Szilvia (2013): A gyermekkép az információs társadalom hajnalán. In: Ollé János – Papp-
Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek. 
Tanítás és tanulás az információs társadalomban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 31–56. p.  
https://www.eltereader.hu/media/2013/11/Olle2_okt-inform_READER.pdf
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A negyedik hipotézis beigazolódott, a kísérletben részt vevő tanárok többsége, 
40 főből 32 érezte szükségét annak, hogy a távoktatás időszaka alatt a digitális 
kommunikáció jellemzőivel külön, célzottan is foglalkozzon. Ennek okai leginkább 
azon jelenségek, melyeket az előző hipotézisek összegzésnél már felsoroltunk: 
a digitális kommunikáció nyelvi normarendszere az iskolaiéval nem teljesen 
egyeztethető, így a tanárok szükségesnek találták a két norma különbségeinek 
ismertetését, azok tudatos elkülönítését, használatát. Az ilyen jellegű tanulási 
folyamat mindenképpen hasznos lehet a tanulók számára, az itt megszerzett 
gyakorlati tudást pedig nem csak a világjárvány ideje alatt kamatoztathatják. 
A tanárok által felvetett nyelvi jelenségek (pl. hivatalos elektronikus levelek megírá-
sának stílusa) a diákok életében számos ponton releváns problémakört jelenthetnek, 
mivel a digitális kommunikáció, ahogy eddig is, egyre inkább teret nyer. A távokta-
tás ideje alatt a pedagógusoknak lehetőségük nyílt tehát tényleges nyelvhasználati 
kérdésekre reflektálni. 

Ahogy az egyik válaszadó is fogalmaz, a digitális kommunikáció nem csak 
a Covid-19 járványnak köszönhetően vált prominenssé az életünkben. A világjár-
vány előtt is a mindennapjaink részét képezték az online levelezés, a közösségi 
média és az egyéb online közösségi platformok. A járvány terjedését megelőző 
intézkedések hatására azonban mégis újszerű helyzetek alakultak ki, mivel a digitá-
lis kommunikáció az életünk olyan színterein is kizárólagossá vált, melyeken azelőtt 
ez nem volt jellemző. Az oktatás digitális térre való átköltözése számos kihívást 
állított az oktatás folyamatában résztvevők elé, a kihívások tanulságaiból azonban 
sokat profitálhat az oktatás és a tudomány is. Olyan jellegű online intézményes 
kommunikációt, mint a távoktatás során megtartott online tanórát, idáig nem 
vizsgáltak a diskurzuselemzés tudományterületének történetében. Ezen vizsgálatok 
nagymértékben bővíthetik elképzeléseinket a tanórai kommunikáció hatékonyságá-
nak, sikerességének mibenlétéről, gyakorlati haszonnal szolgálhatnak mind 
tanításmódszertani, mind pedagógiai szempontból.
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A SÜMEGI KISFALUDY SÁNDOR 
GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK BARÁTI KÖRE 
TÖRTÉNETE (1939–2020)

TÖLGYESI JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF TÖLGYESI: THE HISTORY OF THE ALUMNI CIRCLE OF 
THE KISFALUDY SÁNDOR SECONDARY SCHOOL IN SÜMEG 
(1939–2020)

At the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, student 
associations began to form one after the other in Hungarian secondary schools, too. 
The best known is first school literary and debating society, founded in 1790 by János 
Kis with four fellow students at the Sopron Lyceum under the name Hungarian 
Society. By the end of the 19th century, the operation of school literary and debating 
societies became almost mandatory in secondary schools, and the founding of 
graduated student organizations became more and more common. The central 
element of the alumni associations was the attachment to the school and its spirit their 
activities could range from keeping in touch and preserving traditions to helping each 
other. It was a complete break from tradition when all youth organizations were baned 
in 1948. Based on historical sources, the study reviews how student organizations 
developed in the city of Sümeg. In the center of the research carried out is the Alumni 
Association of the Secondary School of Sümeg, founded in 1939. In the 1960s and 70s, 
students kept in touch through meetings. The meetings organized every five years 
students were participated, who graduated from the same class. In the 1980s presented 
an opportunity to form alumni associations again. In Sümeg the society was founded 
and reorganized in 1983 again as a fraternity, without legal status. Since the 1990s, 
many people have been working to revive old student traditions.

1 Tölgyesi József Dr. univ., Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
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A KÖZÉPISKOLÁK ÖREGDIÁK EGYESÜLETEI ELŐZMÉNYEI – 
ÉS TÖRTÉNETE 1948-IG

Az európai egyetemeken a középkori előzményekre alapozva, a XVIII. és a XIX. 
század fordulóján olyan diákszerveződések jöttek létre, amelyeknek a célja az egy-
más (különösen az azonos nemzethez tartozók)2 segítése, közösséggé válása, 
az egymás közötti szoros kapcsolat kialakítása volt, mert úgy vélték, hogy később, 
a felnőttkori munkájuk során, fel tudják majd használni. Ez tudatos kapcsolati háló 
megteremtése volt – már akkor is így működött az az értelmiségi réteg, amely 
a társadalom szellemi elitjét alkotta. 

E diákszerveződésre, amelynek a tevékenysége kiterjedt az irataik, a pénzük közös 
tárolására,3 a latin bursa megnevezést használták. Német nyelvterületen ennek 
megfelelője a Bursche4 volt, a szerveződés neve pedig Burschenschaft. Ennek tagjai 
a „testvériség szellemében” kölcsönösen segítették egymást,5 ugyanakkor engedel-
meskedniük kellett a szervezet vezetőjének. Ez a forma és tartalom terjedt el az egy-
kori Magyarország területén is az akadémiákon, majd „leszivárogva” a gimnáziu-
mokban, és később a szakközépiskolák tanulói körében is.

A XVIII. század végét megelőző évtizedekben a felvilágosodás eszméinek terje-
dése felgyorsult. Ebben szerepe volt a külföldön élő és az itthon dolgozó íróknak, 
költőknek, (s főképpen a köznemesi státuszú) politikusoknak, akik a nyugati kapcso-
lataik és/vagy utazásaik, filozófiai, államelméleti olvasmányaik, levelezéseik révén 
elkötelezettjei lettek az új gondolkodásmódnak. E folyamatban jelentős változás volt, 
hogy 1791-től az akadémiák után a gimnáziumokban is magyar katedrák6 létesültek, 
s ezekben a magyar nyelvű oktatás átformálta a diákoknak nemcsak a külsőségek-
ben (ruházatviselés stb.) megjelenő habitusát, hanem segítette az egymáshoz történő 
tartozás szorosabbá válását is. Ezeknek lett a következménye, hogy a hazai közép- és 
középfokú iskolák történetében a XVIII. század végétől már találkozunk olyan 
diákegyesületekkel, diákkörökkel, amelyeket a még tanuló diákok az iskolájukban 
hoztak létre. Ezekben főképpen szépirodalommal, képzőművészettel, valamint 
a magyar (és német) nyelv ápolásával, kéziratos vagy nyomtatott diákantológiák, 
diáklapok készítésével, megjelentetésével foglalkoztak. Ebben a tanári ösztönzések 
mellett (amelyekkel a diákok tehetségfejlődését segítették), döntő szerepe volt 
azoknak a diák-összejöveteleknek, amelyeket rendszeresen megtartottak (általában 
havonként), és a megnevezésükben többnyire az önképzőkör szót használták.

2 Ilyen volt pl. német és magyar ajkú diákok közössége (nációja) több itáliai, németalföldi és más egyete-
meken.

3 Az egykori „közös pénztárnak” a mai megfelelője az ún. osztálypénz (ami akkor és napjainkban is 
a közös kiadások forrása).

4 Ennek kb. a legény, átvitt értelemben a diák szó felel meg.
5 Jelmondatuk: Alle für einen, einer für alle, azaz: Egy mindenkiért, mindenki egyért. 
6 Mai szóhasználattal: tanszéke.
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A XVIII. század végén és a XIX. század elején kezdtek hazánkban is diáktársasá-
gok alakulni, így a Bánáti Kör és a Szepesi Társaság; 1790-ben Kis János (1770–1846) 
négy diáktársával Sopronban a líceumban megalakította a Magyar Társaságot, 
amelynek fő célja a magyar nyelv ápolása volt.7 1810-ben jött létre az Erdélyi Kör. 
Pápán a reformkorban a református kollégiumban alakult nyelvművelő diáktársa-
ság, s a kor szokásának megfelelően kéziratos lapot adtak ki.8

Az előbbieken túl olyan jelentős intézmények voltak ennek az iskolatörténeti, sőt, 
társadalomtörténeti szempontból jelentős folyamatnak a helyszínei, mint a piarista 
gimnáziumok, a debreceni és a sárospataki kollégium, a pozsonyi evangélikus 
líceum, valamint számos, akkor még kisebb tanulólétszámú, kevésbé neves iskola 
az ország belső területein, a Felvidéken (Eperjes) és Erdélyben (Nagyenyed) stb. 
Az ezekben az iskolákban – bár különböző néven – létrejött diáktársaságok, többsé-
gükben önképzőkörök munkája során kialakultak azok a rituálék, amelyek a prog-
ramjaik során olyan hagyományokat teremtettek, amelyek később generációkon 
átívelően, többségükben ma is jelen vannak a diákok és az öregdiákok iskolájukhoz 
kötődő tradícióiban.9 Ezek a korai diákszerveződések adtak mintát a későbbi 
öregdiák-szerveződések létrejöttéhez, mintegy folytatásként a már iskolán túli 
diákközösségek megalakításához, az egymáshoz és az iskolához fűződő kapcsolat 
továbbéléséhez. 

Az egyik legjelentősebb diákhagyományt teremtő intézmény a selmecbányai 
Bányászati és Erdészeti Akadémia volt. A napjainkban is (ma már Sopronban és 
Miskolcon) megtapasztalható díszöltözetük, jelvényeik, jelmondatuk, köszönésük, 
felvonulásuk, ballagásuk, avatásuk, a rituális „kocsmázás”, az emlékfaültetés 
mind-mind példa lettek más intézmények diákjai hagyományőrzése számára.

E korai diáktársulatok története, munkája a hazai iskoláztatásban azért jelentős, 
mert a tanulók ezekben a „műhelyekben” készülhettek fel a későbbi pályájukra: 
megtanulhatták a különböző műfajú írásművek jellemzőit, elsajátíthatták a szóbeli 
előadás technikáit, és folyamatosan készíthették dolgozataikat az önképzőköri 
ülésekre, amelyeknek a legjobbjai elhangoztak a nyilvános üléseiken, az iskolai 
ünnepélyeken és a tanévzárókon. Főképpen a gimnáziumokban volt általános és 
a tanárok részéről elvárt a diákoknak ez a tanórákon túli szellemi elfoglaltsága. 
Az egykori önképzőkörök múltját és az ezekben részt vett diákok későbbi pályáját 
számos tanulmány, könyv mutatja be,10 amelyek a hazai iskolatörténeti irodalom 
jelentős alkotásai. Számos neveléstörténész ma is kutatja a napjainkig is tartó diák 

7 Ugyanilyen társaságot hoztak létre az ebben az intézményben tanuló német és a szlovák diákok.
8 Ennek tagja volt (akkor még Petrovics névvel) Petőfi Sándor is. Lásd Kerpel József Péterné írását.
9 A diákoknál pl. a szalagavató, a tanároknak adott szerenád, a ballagás, a búcsúbeszéd, szalagkötés 

az iskola és/vagy a diáktársaság zászlójára stb. 
10 Lásd a Dokumentum- és irodalomjegyzékben.
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önképzőkörök (szakkörök, fakultációk, egyesületek, klubok stb.) múltját, és mutatják 
be ezek pedagógiai értékeit.11

A középiskolai tanulmányaikat befejezett egykori diákok iskolájukhoz kötődő 
szerveződései adataival a XIX. század végétől találkozunk. Ebben szerepe volt 
az 1883. évi középiskolai törvénynek, amely elkülönítette a különböző képző 
intézményeket azzal, hogy meghatározta a képzési célokat, a tananyagtartalmakat és 
a felsőbb oktatási intézményekhez való viszonyukat. (Vagyis: melyik középiskola-
típusból melyik felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább az érettségizett 
diákok.) Azonban az érettségit nem adó közép- és középfokú tanintézetek (tanító-
képzők, polgári iskolák, líceumok, ipariskolák stb.) volt tanulói mind gyakrabban 
hozták létre az egykori iskolájukhoz kötődés szerveződéseit. Ezek egy része informá-
lis volt és maradt: például a napjainkban újra virágkorukat élő évfolyam- és osztály-
találkozók az egykori iskolájukban, vagy ennek székhelyén.

E horizontális szerveződések mellett már a XX. század elején találkozhatunk 
olyanokkal, amelyek vertikális működésűek voltak: a végzettség évszámától függet-
lenül hívták, várták soraik közé az iskolájuk diákjait. Ezek megnevezésére terjedt el 
az öregdiákok egyesülete, köre, baráti köre stb. megnevezés. Bár korábban csak 
a legjelesebb, országosan ismert iskolákban alakultak öregdiák-szerveződések, 
napjainkban már egyre nagyobb számban találkozhatunk ezekkel.

Néhány példa a ma már határunkon túli diákszerveződésekre. A szászvárosi12 
kollégium 1902–1903-ban végzett diákjai elhatározták, hogy 10 év múlva találkozót 
tartanak. Ennek az osztálynak az egyik híres diákja Groza Péter13 (román nevén 
Petru Groza), az 1945 utáni államelnök volt, aki kitűnően beszélte a magyar nyelvet és 
a munkái jelentős részét is ezen írta. A visszaemlékezésében ez az idézet olvasható: 
„Mi, akik az 1902–903. iskolai évben a szászvárosi ev[angélikus] ref[ormátus] 
Kún-kollégiumban14 Isten segítségével befejeztük a középiskolai tanfolyamot, s kiket 
a közös cél felé való törekvés éveken át együtt tartott, s kik az iskola örömeit és 
bánatait közösen viseltük, egymást támogatva, s legszorosabb barátságban éltünk, 
most midőn immár közel[e]g az óra, melyben célunkat elérve, tanulmányainknak 
hasznát veendő az élet iskolájába lépünk, s egymástól válni kényszerülünk, ígérjük és 
szavunkra fogadjuk, s aláírásunkkal megerősítjük, hogy ha a Nagy Mindenható 
erőnket-életünket el nem veszi, s szoros barátság felújítására 10 év múlva, azaz 1913. 
június hó 27-dikén a szászvárosi ev. ref. kollégiumban ismét összejövünk, s az akkor 
már elmúlt régi idők emlékeinek néhány szót szentelünk. 

11 Két ilyen munka szerzője megyénkből: Bodolay Géza és Kerpel József Péterné. (Művüket lásd az Iroda-
lomjegyzékben.)

12 Ma már Romániában lévő, egykor polgári identitású, főképpen szászok által lakott város volt.
13 Groza Péter (Bácsi, Erdély, 1884 – Bukarest, 1958. Miniszterelnök volt 1945–1952 között, majd államel-

nök 1952-től 1958-ig. Támogatója volt az erdélyi magyaroknak és szászoknak. 
14 A Kollégium 1874 és 1917 között működött, és bármely vallásfelekezet diákja tanulhatott benne, ha 

az előző iskolájában jó tanulmányi eredményt ért el.
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Tőkés Ernő,15 Roth Ottó,16 Barcza Mihály, Groza Péter, Horváth János, Horváth 
Béla, Hirsch Nándor, Herczeg Elemér, Kónya Sándor, Joó Győző, Révész Sándor, Nagy 
Vilmos.17”

1930-ban alakult meg Szarvason a nagy hagyományú Tessedik Sámuel mezőgaz-
dasági iskola utódintézményében a Tessedik Öregdiák Szövetség, amelynek folytatá-
saként ma is működik az öregdiákok egyesülete. Az országszerte kibontakozott 
öregdiák- és más iskolai egyesületek, minden korábbi gyermek-, ifjúsági és felnőtt-
egyesület, valamint a diákokat és az intézményeket segítő alapítványok az 1948-ban 
bekövetkezett politikai fordulat következményeként belügyminiszteri rendelet 
alapján megszűntek (pl. Mária-kongregáció és más vallásos szervezetek, a cserkészet, 
sportkörök, önképzőkörök).

Az 1960-as, 1970-es években már több kezdeményezés is történt az öregdiák 
körök/egyesületek létrehozására, azonban ezek megalakításának az intenzív idő-
szaka a ’80-as évtized lett. A rendszerváltozás után alakultak meg azok az egyesüle-
tek, amelyek az egykori vallásos középiskolákhoz (és/vagy) az újakhoz kötődtek. 
Mindegyiknél az elsődleges cél az egykori diákok összefogása, életútjuk megisme-
rése és a volt iskolájukhoz történő kötődés erősítése, támogatása lett. Ezek létrejötté-
ben szerepe volt annak, hogy mind gyakoribbá váltak az osztály- és évfolyam-talál-
kozók, amelyek ösztönzői lettek a generációkon átívelő öregdiák-közösség 
létrehozásának. E folyamat a mai Magyarország területén túl, az egykori monarchia 
más részein is megfigyelhető volt, s ennek kiszélesedésében az „ezeréves” magyar 
iskola 1996-ban megünnepelt millenniuma programjainak volt döntő szerepe,18 
amely során mindenütt felelevenítették az iskolák történetét, benne szerepüket 
a térség iskolázottsága (és/vagy a szakmai kvalifikáltság) növelésében, és számos 
jubileumi évkönyv is készült.

Néhány, jelentősebb öregdiák-egyesület hazánk területéről:
 ■ Vajda János Öregdiák Egyesület, Keszthely.19 
 ■ Pataki Diákok Országos Szövetsége.20

15 Tőkés Ernő (1883–?) református lelkész, esperes, egyházi író. 1944-ben Nyugatra távozott.
16 Roth Ottó (1884–?) Temesvár polgármestere. 1918-ban a városháza erkélyéről kiáltotta ki a mindössze 

24 napig létezett Bánáti Köztársaságot.
17 Nagy Vilmos (Parajd, 1884 – Piliscsaba, 1976) az osztályból a másik híres hivatásos katonaszemélyiség 

lett. Gyalogsági tábornok a magyar hadseregben, vezérezredes, 1942–1943-ban honvédelmi miniszter. 
Internálták, megvonták a nyugdíját, de Groza Péter, a jó barát osztálytárs közbenjárására 1950-ben ezt 
újra folyósították. 

18 A szomszédos országok magyarlakta területein működő magyar nyelvű középiskolák vezetői és az egy-
kori diákjaik egyaránt szorgalmazták a diákegyesületek megalakítását. Ehhez nagy támogatást nyúj-
tottak azok a hazai neveléstörténészek, közöttük is különösen Mészáros István professzor (1927–2021), 
akik a jubileumi, és az ezt megelőző két évben sorra látogatták meg a régi, nagy hírű „skólák”-at, 
tantestületeket, pedagógusszervezeteket, amelyek rendezvényein a fő téma „az ezeréves magyar iskola 
szerepe a magyarság megtartásában” volt.

19 Fő céljuk a gimnázium tanulóinak szociális támogatása. Többek között toronyórát ajándékoztak az in-
tézménynek. Tevékenységükről az iskola honlapján olvashatók információk.

20 Fiókegyesülete van Miskolcon, Budapesten, Sárospatakon.
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 ■ Debreceni Református Kollégiumi Diákszövetség.21 
 ■ Földes Ferenc Öregdiák Egyesület, Miskolc. 
 ■ Trefortos Öregdiák Egyesület, Budapest.
 ■ Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület, Pécs.
 ■ Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület.
 ■ Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete.
 ■ Lévays Öregdiákok Egyesülete, Miskolc.
 ■ Bencés Diákok Veszprémi (és Győri) Egyesülete.
 ■ Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Köre.22

 ■ Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete.23

A több közül egy határon túli öregdiák-szerveződés:
 ■ A komáromi magyar gimnázium baráti köre.24 

Az öregdiák-mozgalom új színterei az általános iskolák volt tanulói egyesületei. 
Közülük kettőt említünk meg:

 ■ Fűzfőfürdői25 Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre.26

 ■ Uzdi Diákok Baráti Társasága.27

Az utóbbi évtizedben az iskolák és a baráti körök kapcsolata új tartalmakkal 
bővült: a hagyományőrzés mellett mindinkább előtérbe kerültek a folyamatos 
kapcsolattartás, az évenkénti (akár több) találkozó, a közös rendezvények, a tanulók 
számára pályázatok kiírása, a diákok célzott jutalmazása, szponzorálása, előadások 
szervezése, tájékozódás az iskola és a székhelytelepülés jelenéről, különböző tárgyak 
és gyűjtemények adományozása az iskola számára, tájékoztatók megjelentetése, 

21 Diáktámogatás és a vallásosság erősítése a fő céljuk.
22 A működésükben egyedülállók abban, hogy január, július és augusztus kivételével minden hónapban 

tartanak találkozót. Évenként jelentetnek meg tájékoztató füzetet. A főbb rovatai: Szerkesztői előszó; 
Beszámoló a kör tevékenységéről; Kirándulások; Igazgatói tájékoztató a tanévről; Jubiláns érettségi 
találkozók; Az elhunytak; A jövő évi tervek. Programjaikon főképpen híressé lett egykori diákja-
ik tartanak előadásokat. (2018-ban a 31. szám volt a legutóbbi. http://web.lovassy.hu/wp-content/
uploads/2019/04/2019_tajekoztato.pdf 

23 „A szervezet célja a volt Budapest Református Gimnázium és a volt Budapesti Baár-Madas Reformá-
tus Leánygimnázium szellemiségének felidézése, a széles közvéleménnyel történő megismertetése, 
a gimnáziumok (egykori és jövőbeli) diákjai között a baráti kapcsolat ápolása, a keresztény világnézet, 
a hazaszeretet, a szociális elkötelezettség, a vallási tolerancia szellemében való tevékenység.” (Forrás: 
helyicivil.hu – civil szervezetek helyi keresője.)

24 2004-től jelentetik meg (évenként több lapszámmal) a Komáromi Öregdiák című lapjukat, amelyben 
a rendezvényeikről, személyekről írnak, közölnek köszöntőket, szólnak az iskolai eseményekről stb. 
A szöveg tartalma mellett nyomdatechnikailag is a legjobb öregdiák-hírlap.

25 Az egykor önálló Fűzfőfürdő ma Balatonfűzfő városrésze.
26 1953-ban a Jókai Mór Állami Általános Iskolában a VIII. osztályt végzett tanulók és egykori tanára-

ik alapították 2003-ban az ötvenéves találkozójukon. Székhelyük az egykori Klebelsberg-iskola lett, 
amely helyet ad a rendezvényeiknek. Az épület falán több márványtábla emlékeztet az egykori iskolára 
és a tanárokra.

27 Uzd egykori kisközség ma Sárszentlőrinc területének a része. A társaságot a megszűnt kis iskola tanu-
lói hozták létre, és az épület parkjában tartják a találkozóikat. 2020-ban volt a negyedik összejövetelük.

http://web.lovassy.hu/wp-content/uploads/2019/04/2019_tajekoztato.pdf
http://web.lovassy.hu/wp-content/uploads/2019/04/2019_tajekoztato.pdf


104 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

baráti köri (öregdiák-) írások az évkönyvekben, öregdiákok visszaemlékező és/vagy 
életrajzi könyvei stb.

Különös jelentősége van annak, hogy az egykori diákok a kapcsolataik által 
közvetve vagy akár közvetlenül is segíthetik az iskola nevelő-oktató munkáját, és 
nem kevésbé: egymásnak személyesen is segítséget adhatnak problémáik megoldásá-
hoz, kéréseik teljesítésében. A baráti körök/egyesületek tehát egyben olyan belső és 
külső szervezeti hálózatok is, amelyek szélesebb körbe képesek elvinni (a régi szólás 
szerint) „az iskola jó hírnevét”. S közöttük ebben jó példa a sümegi öregdiák baráti 
kör, amely évtizedek óta „együtt él” az egykori diákokat útra indító gimnáziummal 
és a várossal, Sümeggel. 

A SÜMEGI REÁLISKOLA, FŐREÁLISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 
TANULÓI ELSŐ ÉS KÉSŐBBI (DOKUMENTÁLT) ÖREGDIÁK-
TALÁLKOZÓI MEGSZERVEZÉSE (1904, 1924, 1937)

Az első „öregdiák”-szerveződésre egy kéziratos dokumentum utal, amelyet Kaiser 
Mihály, a baráti kör jelenlegi elnöke egy antikvárium aukcióján vásárolt meg. Ez 
a kéziratos Szerződés azt tartalmazza, hogy 1904-ben, amikor az intézmény még 
állami reáliskoláként működött, néhány diák fontosnak tartotta, hogy majd – a már 
akkor is szokásban volt – osztálytalálkozóhoz hasonló találkozót szervezzenek. 
A Szerződést a tanév végén fogalmazták meg és tizenegy diák írta alá. 

Az 1904-ben végzett évfolyam diákjai készítették, amikor egy osztály egyben 
az évfolyamot is jelentette. Tehát nem a valaha is végzett diákokra vonatkozott 
a szövege, hanem csak az 1904-ben végzettekre. Ettől függetlenül iskolatörténeti 
értéke van, mert ez az első olyan dokumentum, amely az iskola és a végzett diákok 
szervezett, hosszabb távú kapcsolatára utal. A Szerződés öt pontja közül különösen 
érdekes és értékes a negyedik szövege, amelyben szolidaritási készségükről, az egy-
más iránt érzett felelősségükről írtak.

„Szerződés. 
Alulírottak, mint a sümegi m. kir. állami reáliskola növendékei a legbensőbb 

barátságban éltünk egymással. Egyetértés, kölcsönös nagyrabecsülés, s a megszokás 
gyémánt vonzalma fűzött bennünket össze, s így lehetetlennek tartjuk, hogy zsenge 
korunkban ifjúi hévvel szőtt eme kötelék valaha meglazuljon. 

Ránk nézve a boldog visszaemlékezés az egyedüli Éden, amelyből ki nem űzethe-
tünk. Ily Édent teremtsünk magunknak ezen 5 pontból álló szerződéssel, melynek 
minden körülmény közti megtartására becsületünket vetjük a latba.
1. 1914. évi július 15-én Sümegen a Korona szállóban tartoznak e szerződés alulírott 

tagjai megjelenni. 
2. Jegyzőknek egyhangúlag Schreiber Lászlót (Berhida), Novák Imrét (Sümeg) 

választottuk.
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3. A bizottsággal évenkint legalább egyszer levelet váltunk, hogy helyünket velök 
közöljük. 

4. Ha egyikünket, amit Isten ne adjon, anyagi körülményei gátolnak az ünnepélyen 
való megjelenésében, az forduljon bizalommal egyik jegyzőnkhöz, ki minket erről 
majd értesít, s mi erkölcsi kötelességünknek fogjuk ismerni, hogy tőlünk lehetőleg 
támogassuk.

5. A bizottság tagjai tartoznak a találkozási felhívást legalább egy hónappal a kijelölt 
idő előtt az elterjedtebb hírlapokban közzé tenni és a tagokat személyesen meg-
hívni.
Most pedig a boldog találkozás reményében Isten velünk!
Sümeg, 1904. jún. 15-én. 
Hertelendy Zsigm[ond], Jung Gyula, Klein Ede, Mojzer Sándor, Pataky Sándor, 

Steiner Jenő, Stern Imre, Véninger Endre, Zsigmond Mihály [és] Novák Imre, 
Schreiber László jegyzők.” [Valamennyi autográf aláírással.] 

A dokumentumban lényeges a szociális vonzat megjelenése, az arra rászorulók 
utazási költségeinek a vállalása, amely a történelmi Magyarország területén nem is 
lehetett kis összeg, hiszen ezek a diákok akár Brassóba vagy Eperjesre is elkerülhet-
tek. A nevek arról tanúskodnak, hogy a nemesi származású diák találkozni kívánt 
a sümegi (és a környékbeli) zsidó származású diákkal. Ugyanis a dokumentumot 
aláírók fele – az iskolai értesítők osztálynévsorai szerint – izraelita vallású volt. 
Ebből az is következik, hogy a zsidó szülők a gyermekeiket nem a jeshivába,28 hanem 
a helyi reáliskolába küldték, ahol garantált volt az oktatás magas színvonala, és az is, 
hogy a gyermekeik nincsenek kitéve semmilyen kirekesztésnek. Az iskola tehát már 
ezekben az időkben is nyitott, nem elszigetelt intézmény volt, hanem a város és 
térség része, amely a helyi társadalommal és a környezetével kölcsönhatásban 
folyamatosan fejlődött. 

Sem az 1904-es, sem pedig az 1914-es helyi lapban (Sümeg és Vidéke) nincs utalás 
egyik eseményre sem. Feltételezhető azonban, hogy az 1914. évi találkozóra sor 
kerülhetett, mert a Nagy Háború (1945 utáni új megnevezésével: az I. világháború) 
első fegyveres konfliktusa csak augusztus 2-án történt meg. A 10 éves érettségi 
találkozó megszervezéséről a második dokumentum, a Baráti szerződés, 1924-ben 
készült, amely a főreáliskola 16 végzős tanulója elhatározásáról szól. Ennek szövegét 
vizsgálva, a fennkölt stílusú narratívában olyan toposzokkal találkozunk, mint 
amelyek az érzelmi kötődésről, a megjelenés kötelezettségéről, a kölcsönös segítség-
nyújtásról, a haza iránti hűségről, az egymás iránti barátságról szólnak. Természe-
tesnek tartották, hogy erre a találkozóra díszelnöknek az osztályfőnöküket kérjék 
fel. A találkozó iránti elkötelezettségüket azzal is hangsúlyozták, hogy a dokumen-
tumot saját kezű aláírásukkal látták el.

28 Jeshiva: a zsidó elemi iskolai végezettség utáni magasabb tanulmányokat oktató intézmény.
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A harmadik 10 éves találkozó megszervezéséről szóló dokumentum, a Találkoz-
zunk! című, 1937-ben készült, amelyben a főreáliskola végzős, VIII. osztályos tanulói 
kötelezték el magukat a megjelenésre:

„Együtt tanultunk, egy osztály bajtársi körében éltünk egymást megértve és segítve. 
Úgy érezzük, nem szabad elszakítanunk a bajtársi szeretet e kötelékét. Szétszéledünk 
a világba, idegen emberek között fogunk élni, s ebben az idegenségben boldogság lesz 
visszaemlékezni az együtt töltött és együtt átszenvedett napokra. Nem maradunk 
elkülönítve egymástól, bajtársi szövetséget kötünk, hogy mint egy nagy család tagjai, 
mindig kellemesen emlékezhessünk a diákkor szép és ábrándokkal teli napjaira. 

Ezért mindnyájan, akik a sümegi Kisfaludy Sándor gimnázium 1936–37-iki 
tanévében a VIII. osztályt elvégeztük, becsületszavunkra fogadjuk, hogy 1947. évi 
június hó 29-én Sümegen 10 éves érettségi találkozóra fogunk összejönni családunkkal 
együtt.

Két megbízottunk kötelességévé tesszük, hogy a találkozó előtt egy hónappal, két 
elterjedt budapesti napilap és a rádió útján felhívják a bajtársak figyelmét a találko-
zóra, s egyben közöljék pontos címüket is.

A felhívás tudomásul vétele után minden bajtárs keresse fel levélileg a megbízotta-
kat a találkozó megbeszélése végett.

Akik anyagi helyzetük miatt nem tudnak a találkozón részt venni, azok fordulja-
nak bizalommal a két megbízotthoz, akik utazásukat elősegítik. A találkozó összes 
költségét közösen fogjuk viselni.

Sümegen, 1937. május havában.
Sabján János29 igazgató, fővédnök Kiss Ferenc30 osztályfőnök, díszelnök
védnökök [a tanáraik] [az osztálytársak aláírása]”31 

Ebben is megtalálhatók azok a szófordulatok, amelyek egyrészt az érzelmi 
kötődéseket, másrészt az egymás segítése feladatát tartalmazzák. Megnevezték 
a fővédnök, a díszelnök és a védnökök személyeit. A találkozás időpontjául június 
29-ét, Péter és Pál napját jelölték meg.32 A három „elköteleződés” mindegyik éve 
alkalmas lehetett a találkozók megtartására. Arra azonban nincs adat, hogy ezek 
megtörténtek-e, és megújították-e ezeket (akár csak szóban is) az újabb találkozásra. 
Azt azonban bizonyosra vehetjük, hogy az 1937-ben végzett osztályból az izraelita 

29 Sabján János (Nagykanizsa, 1886. augusztus 16. – 1950 körül, ?): tanár, igazgató. 1927. december 1-től 
1944-ig volt a sümegi főreáliskola, majd a gimnázium igazgatója. 1940-től tanügyi főtanácsosi, 1941-től 
tanulmányi felügyelői címet kapott. Tagja volt a Kisfaludy Kaszinó választmányának. A gimnázium 
nagy hatású, iskolafejlesztő igazgatói egyike. Sümegen temették el, de a sírja már nem található.

30 Kiss Ferenc neve nem szerepel a 2017-ben kiadott gimnáziumi jubileumi évkönyv Iskolánk tanárai 
a kezdetektől 2017-ig című névsorban (78–81. p.).

31 A dokumentum Sümegen Sarlai Jenő (1902-ig Schulz, Sümeg, 1883 – ?) nyomdász, nyomdatulajdonos 
műhelyében készült. Ő és a fia is az iskola tanulója volt. Mindketten tagjai lettek az 1939-ben alakult 
öregdiák-egyesületnek.

32 Ez az időpont az 1939-es és az 1983-as öregdiák-egyesület/kör alapításakor is megjelenő, szinte ikoni-
kussá lett dátum.
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vallású Braun József nem érte meg az 1947-es évet – feltételezhető, hogy ő is a holo-
kauszt áldozata lett. 

A SÜMEGI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK ÉS BARÁTAINAK 
EGYESÜLETE MEGALAKÍTÁSA (1939)

Az első, valamennyi egykor végzett diákot megszólító öregdiák-egyesület 1939. 
június 29-én alakult meg a gimnáziumunk tornatermében. Az egyesület megneve-
zése azt jelezte, hogy az egykori diákok mellett mindazok tagjai lehettek, akik 
támogatói az intézménynek, és részt akarnak venni az egyesület programjain.

A Veszprém Megyei Levéltár őrzi az alakuló ülés négy dokumentumát, amelyek 
alapján felidézhetők a nyolc évtizeddel ezelőtti alakuló ülés történései és személyei.

1. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve
2. Alapszabály
3. Az egyesületet megalakító tagok névsora
4. A tisztviselő kar és a választmány névsora

A megalakítandó egyesületbe 134-en jelentkeztek a gimnáziumban és ennek 
jogelőd-intézményeiben (alreál, reál, főreál, reálgimnázium) végzettek, valamint 
az egyesületet, a gimnáziumot támogató, a tanulmányaikat nem itt végzett szemé-
lyek is. (A legrégebben, 1856-ban született, megjelent résztvevő Kisfaludy Tivadar 
nyugalmazott telekkönyvvezető volt, a két legfiatalabb az 1921-ben született Polgár 
György joghallgató és Zob Marianna magánzó.) Az alapító tagok között ott található 
a gimnázium több tanára. (Az ismertebbek: Erhardt Lajos, Farkas Piroska, Halász 
Antal, Juhász József és természetesen az igazgató, Sabján János.) A jelentkezettek 
többsége sümegi lakos volt, de az iskola szellemi kisugárzására jellemző, hogy 
az egykori diákok és a támogatók az ország számos területéről érkeztek. A névsor-
ban – ma ugyancsak értékelhető gondossággal – feljegyezték a tagok foglalkozását, 
a lakhelyüket, a vallásukat és a születési évüket. Kortörténetileg különösen jól 
rávilágít az akkori politikai helyzetre az, hogy bár az öt egymásra épült jogfolytonos 
intézményben számos helyi és környékbeli izraelita vallású diák tanult, az ekkorra 
már kodifikált több zsidóellenes törvény miatt az alapítók között egyikük nevével 
sem találkozunk. 

Az egyesület támogatottságára utal az is, hogy nemcsak fizikai munkás foglalko-
zásúak, hanem magas állású, jelentős tisztséget betöltő világiak és egyháziak is ott 
voltak a tagságra jelentkezettek között. (Csak néhány ez utóbbiakra vonatkozóan: 
körjegyző, földbirtokos, kanonok, állatorvos, építészmérnök, ügyvéd, gazdasági 
felügyelő, MÁV-főtiszt, esperes-plébános, ny. főszolgabíró, állampénztári tiszt, 
üzemigazgató, százados.)

Az alakuló közgyűlés a korra jellemzően, mint minden más ünnepélyes iskolai 
program, a Magyar Hiszekegy közös elmondásával kezdődött, majd Sabján János, 
a gimnázium igazgatója üdvözölte a résztvevőket, akik „…megjelenésükkel tanúságot 
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tesznek arról, hogy a megalakítandó egyesületet szükségesnek tartják, és arról, hogy 
nem feledkeztek meg az Alma Materről, mely egykor őket is nevelte.”

Az egyesület megalakításának szükségességére két indokot említett: egyrészt, 
hogy „…az országnak már majdnem minden középiskolájában alakult ilyen baráti 
egyesület, amit – mint a sümegi gimnázium, esetében is – főleg az tett szükségessé, 
hogy a középiskolai segítő egyesületek hadikölcsönökbe fektetett tőkéi elértéktelened-
tek, és így az arra érdemes és rászoruló tanulók segélyezése szinte lehetetlenné vált”, 
másrészt „… szükségessé teszi a magyar nemzeti, a valláserkölcsi szellem fejlesztése, 
a testvéries egyet akarás érzetének ápolása is, hogy az intézet egykori növendékei és 
barátai egymással és az iskolával az állandó kapcsolatot fenntartsák.”33 

Az igazgató az alakuló közgyűlés korelnökének a 83 éves Kisfaludy Tivadart kérte 
meg, aki felidézte a reáltanoda magyaros szellemért folytatott harcait: „…vázolja 
a sümegi, akkor még községi reáltanoda nevet viselő iskolának az 1870-es években 
a magyaros szellemért folytatott küzdelmet, melyek a magyar nemzeti nevelésben 
mindig számottevő mai iskola kialakulásához vezettek.” Javaslatára megválasztották 
az egyesület tisztikarát, választmányát és a számvizsgáló bizottság tagjait.

A tisztikar (3 évi időtartamra): elnök Darnay Kálmán múzeumigazgató, kor-
mányfőtanácsos, (választás nélkül, hivatalból) tiszteletbeli elnök Sabján János 
igazgató, ügyvezető igazgató Szabó Endre, a gimnázium rendes tanára, alelnökök 
Kisfaludy Tivadar nyugalmazott telekkönyvvezető, dr. Posgay Géza ügyvéd, Bódis 
Tivadar nyugalmazott telekkönyvvezető, titkár dr. Jánky István gimnáziumi rendes 
tanár, pénztáros Weninger Endre, a sümegi hitelszövetkezet cégvezetője, ellenőr 
Hartl István nyugalmazott járási számtanácsos, ügyész dr. Németh Mihály ügyvéd, 
jegyző Erhardt Lajos, a gimnázium tanára, a számvizsgáló bizottság tagjai 1 évre 
Eitner Matild földbirtokos, Gróf Tivadar órásmester, Pék József kereskedő, póttagja 
Hetényi Alajos Hangya-tisztviselő. A közgyűlés megszavazta a 12 tagú választmányt 
(és ennek három póttagját).

Jánky István titkár felolvasta azoknak az öregdiákoknak az üdvözlő leveleit, 
táviratait, akik „…részben családi okok, részben hivatali elfoglaltságuk miatt, vagy 
mint megszállott területen tartózkodók, nem jelenhettek meg a közgyűlésen, de 
belépésüket bejelentve, az egyesület megalakulása felett örömüket fejezik ki, és 
működésükre Isten áldását kérik”. 

Több, Budapesten lakó öregdiák levélben kérte, hogy a legközelebbi közgyűlés 
Budapesten legyen. Ezt a javaslatot a közgyűlés azzal az indoklással nem fogadta el, 
hogy „… a mindenkori 10 éves érettségi találkozókat magába olvasztva a volt tanuló-

33 A nemzeti és valláserkölcsi nevelés igénye/szükségessége a két világháború közötti időszakban állami 
szinten jelent meg, amelyet az oktatásban is érvényesíteni kellett. Ez az ún. nemzetnevelési eszmény 
az egyik legmarkánsabb politikai-ideológiai alapelv volt. Ennek a legjelentősebb képviselője Imre 
Sándor (1877–1945) egyetemi tanár, számos nemzetnevelési mű szerzője volt. Néhány e témájú könyve: 
Mi a nemzetnevelés? Budapest, Szabad Lyceum kiadása, 1919.; A családi nevelés főkérdései. Budapest, 
Studium, 1926.; A nevelés szerepe a nemzet életében. Nevelésügyi Szemle. 27. 1-2. (1943) 27. p.; A nem-
zetnevelés fogalma. Társadalomtudomány. 23. 1-2. (1943) 1–6. p. https://library.hungaricana.hu/hu/
view/DTT_FOLY_Tarsadalomtudomany_1943/?pg=4&layout=s
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társak diákkori élményeik helyén találkozhassanak”. A programot a Himnusz elének-
lésével zárták.

Az alakuló közgyűlést megelőzően a megjelentek szentmisén, majd „az intézet 
volt tanárainak sírjánál kegyeletes látogatáson”, a közgyűlést követően pedig közös 
ebéden vettek részt.34

Az alapszabály 5 fejezetében 13§-ban határozták meg a működés jogi keretét. 
Ebben az I. fejezet (Általános rendelkezések) szinte teljeskörűen tartalmazza 
az egyesület célját, vállalásait: „… a sümegi m[agyar] kir[ályi] áll[ami] gimnázium 
nevelési szelleméhez híven az összetartozás érzésének, valamint az iskolából kikerült 
tanítványok körében a hazaszeretet ápolása és a nemzeti kultúra mélyítése, továbbá 
az iskola volt tanítványainak, valamint tanuló ifjúságának erkölcsi és anyagi támoga-
tása.”35

Ezt ma is követendőnek tarthatjuk, s ugyanígy azokat a tevékenységi formákat és 
tartalmakat is, amelyekkel ezt kívánták megvalósítani: „…az egyesület gyűléseket, 
felolvasásokat és egyéb kulturális előadásokat tart, társadalmi összejöveteleket rendez, 
részt vesz a gimnázium ünnepségein, kirándulásokat rendez. Anyagi erejétől telhetőleg 
alapítványokat, ösztöndíjakat és egyéb diákjóléti intézményeket létesít. Figyelemmel 
kíséri a gimnázium fennálló ifjúsági egyesületeit és azok működését pályatételek 
kiírásával, könyv- és pénzjutalmak kitűzésével fokozottabb tevékenységre serkenti. 
Az egyesület nyilvántartja az intézet volt tanárait és tanulóit. Kegyelettel őrzi a halott 
tanítványok, főképpen pedig a hősi halottak emlékét. Kegyelettel ápolja a volt tanárok 
emlékét is, sírjukhoz évfordulók alkalmából lehetőleg testületileg kivonul és alkalmilag 
egy-egy emlékbeszéddel áldoz emlékezetüknek. Pályaválasztási ügyekben tanácsot ad 
az ifjúságnak.”

A Sümegi Gimnázium Öregdiákjainak és Barátainak Egyesületét megalakító 
tagok névsorában 134 tag adatai találhatók.36 Közöttük 18 nő van, foglalkozásuk 
szerint: körjegyző neje, több tanítónő, magántisztviselő, földbirtokos, okleveles 
középiskolai tanár, gyógyszerész, m.[alom] ellenőr neje, állami gimnáziumi tanár, 
több magánzó, testnevelő tanár. A férfiak között fizikai munkások (kőfaragómester, 
asztalosmester), pedagógusok, köztisztviselők, jegyzők, egyetemi hallgatók, pap, 
katona, cégvezető, mérnök stb. találhatók. Ami közös bennük: a sümegi iskolában 
tanultak.

Az alapító tagok túlnyomó többsége sümegi, vagy nem túl távoli lakóhellyel 
rendelkezett, de számosan távolabbról érkeztek (Csabrendek, Óhíd, Ukk, Városlőd, 
[Balaton]Fűzfő, Devecser, Zalaapáti, Veszprém, Celldömölk, Keszthely, Sárvár, 
Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Budapest, Szőny, Újszász, Balmazújváros, Krajnasziget 
[Kárpátalja], Sopron, Kongópuszta [ma Nemesvita község külterületének része], 
Zalagyömörő, Losonc, Győrvár, Pestszentlőrinc [ma Budapest városrésze], Felsőgalla 

34 Ez a rítus a mai baráti körben hagyományként őrződik. 
35 Ez a szövegrész hasonló az 1904-es Szerződésben írtakhoz, ugyanis ezek az elvárások a korszellemnek 

megfelelőek voltak.
36 Több szempontból is történeti értékűek a szociológiai vonatkozású adatok.
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[ma Tatabánya városrésze], Orosháza, Szombathely, Nagykanizsa, Kőszeg). Ez, 
a lakóhelynek és bizonyára foglalkozási helynek is a „szórtsága” igazolja, hogy 
az egykori sümegi diákok az ország számos részén helyt álltak, s a munkájukkal 
megbecsülést szerez(het)tek egykori iskolájuknak. Vallási szempontból viszonylag 
homogén volt az alapító tagság: a római katolikusok mellett mindössze két reformá-
tus és három evangélikus szerepel a névsorban. 

Az 1939–1940. és az 1947–1948. tanévek közötti iskolai értesítőkben (az 1944-es és 
az 1945-ös év kivételével) rövid ismertetések olvashatók a találkozókról, ezek 
programjáról. Főbb tevékenységei a gimnázium és tanulói anyagi támogatása 
(közöttük jelentős könyvtárfejlesztés, tanulmányi díjak adományozása, a diákok 
étkezése támogatása stb.), valamint az egykori tanárok és a háborúkban hősi halott 
iskolatársaik emlékének ápolása voltak.

1948. június 16-án az Országgyűlés elfogadta az 1948. évi 33. törvényt az összes 
iskola állami fenntartásba vételéről.37 Ez lezárása volt egy közel kilenc és fél évszáza-
dos iskolaszervezeti struktúrának. Az iskolákhoz kapcsolódó különböző szerveze-
tek, egyesületek, körök (öregdiák-, cserkész-, diáksport- és vallásos ifjúsági egyesüle-
tek, önképzőkörök, alapítványok stb.) megszűntek.

Ennek hátterében az egyesületek működése felülvizsgálatára kiadott 20.165/1945. 
BM rendelet volt, amelyet 1949. december 31-ig tartalmában többször kiszélesítettek, 
s ez minden társadalmi szervezet feloszlatásához vezetett. Ez folyamatként értelmez-
hető, mert 1945-ben még csak „kimerítő jelentés”-t kértek az egyesületek vezetőségé-
től.38 A „végjáték” azzal a politikai változással következett be, amikor 1948-ban 
a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt fúzióra léptek Magyar 
Dolgozók Pártja néven. Ettől kezdve az egyesületek felügyeletét ellátó Belügyminisz-
térium a párt irányításával működött.

A sümegi gimnáziumnak ez az öregdiák-egyesülete mintegy tíz évig működött. 
Az összetartozás, az iskola iránti hála azonban ezt követően is többször megnyilvá-
nult jelentős iskolai programokon, osztály-, valamint évfolyam-találkozókon. 
Mindez addig maradt így, amig 1983-ban újra megalakult az egykori diákokat, 
tanárokat és a gimnáziumot összekapcsoló baráti kör. 1939-ben az öregdiák-egyesü-
let létrejötte a gimnázium történetének egyik jelentős eseménye volt, s ma már 
tradícióként tekinthetünk erre a kitűnően megszervezett és működött, a diákok és 
tanárok, valamint a civil felnőttek közös szerveződésére.

37 Kivételként csak néhány egyházi fenntartású középiskola maradt meg.
38 A rendelet alapján válaszolni kellett az alábbiakra: a) az egyesület működésének ismertetése 1939. 

január 1. óta; b) érvényesültek-e politikai szempontok az egyesület működésében?; c) kik és milyen 
tisztséget viseltek 1939. január 1. óta az egyesületben, ez idő alatt történt-e személyi változás, ha 
igen, mi okból és mikor; d) az egyesület vezetősége és az egyesület működését befolyásoló személyek 
1939. január 1 óta eltelt időben sértették-e a magyar nép érdekeit, igazolásuk megtörtént-e és milyen 
eredménnyel?; e) a háború vége óta tett-e és milyen intézkedést az egyesület annak érdekében, hogy 
„az egyesület működését a demokratikus szellemmel összhangba hozza és a nemkívánatos személyeket 
az egyesületből eltávolítsa”. Az öregdiák-egyesületre vonatkozó ilyen jelentésről nincs tudomásunk.
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A SÜMEGI KISFALUDY SÁNDOR GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK 
BARÁTI KÖRE MEGALAKÍTÁSA/ÚJRAALAPÍTÁSA (1983)

Az 1950-es évtized első felétől a végzett diákok már újra rendeztek osztály- és 
évfolyam-találkozókat, amelyeknek kiemelkedő éve volt az 1957-es, amikor a gim-
názium és elődintézményei százéves történetéről emlékeztek meg az iskola (a tanári 
kar és a tanulók), a szülők és Sümeg társadalma. Ezen – igaz, nem szervezett 
formában –, de sokan részt vettek azok közül, akik egykor diákjai, tanárai voltak 
ennek a pedagógiai munkája révén már méltán neves, elismert gimnáziumnak. S bár 
az ekkor megjelent Jubiláris emlékkönyv iskolatörténeti részében sem olvashatunk 
az 1939-ben megalakult öregdiák-egyesületről, dr. Homér Hanna igazgató az Előszó-
ban közvetetten utalt erre a hagyományra, az egykori diákok és a gimnázium 
kapcsolatának fontosságára, szükségességére: „A 100 éves iskola hazavárja tanítvá-
nyait! Szeretnénk, ha e kis füzetke is felébresztené az öreg falak között eltöltött évek 
kedves emlékeit. Ha messze kerültél is tőlünk, emlékezzél az öreg vár tövében fekvő, 
erdőkoszorúval körülvett történeti múltú kis városkára. A szép diákévekre! Az iskola 
padjaiban eltöltött komoly órákra, a szőlőkben eltelt kedves, vidám percekre. Az Alma 
Mater szeretettel hív és vár!”39 

Az újraalapításra azonban csak az 1980-as évtized első felében került sor. Ennek 
ösztönzője dr. István Lajos címzetes egyetemi tanár, a gimnázium egykori diákja 
volt, aki az 1980-as évek elején többször is tárgyalt Binder Imre igazgatóval és Lenner 
Józseffel, a kollégium vezetőjével. Binder Imre azért is támogatta a kör megalakítását, 
mert ebben sok lehetőséget látott ahhoz, hogy a volt diákok segítséget adjanak majd 
a tanulóik fejlődéséhez; életpályákat ismertethetnek meg, segíthetik a pályaválasztá-
sukat, idegenvezetőként működhetnek közre tanulmányi kirándulásokon, megköny-
nyíthetik intézmények látogatását, pályázatokat írhatnak ki és jutalmazhatnak.

A kör létrehozását Binder Imre javaslatára a tantestület elfogadta, mert belátták, 
hogy ez az iskola érdekeinek is megfelel. Ezt követően dr. István Lajos felhívással for-
dult az egykori diákokhoz, amelyben az intézmény fennállása 125. évfordulója 
(1982) alkalmából szervezett ünnepség közös élményei hatására is javasolta, hogy 
1983-ban tartsák meg az alakuló ülést. A Baráti Kör létrehozását – többek között – 
így indokolta: „Az évenként megrendezett érettségi találkozók egyértelműen azt 
bizonyítják, hogy erős és maradandó az az érzés, ami az egykori diákokat iskolájuk-
hoz, tanáraikhoz, osztálytársaikhoz és Sümeghez fűzik. Sok oldalról merült fel az az 
igény, hogy szervezettebbé kellene tenni ezt a kapcsolatot. Javasoljuk, hogy a hagyo-
mányőrző iskolák (Sárospatak, Pápa, Sopron) példáit hasznosítva meg kellene 
alakítanunk a Sümegi Öregdiákok Baráti Körét, erősíteni az egykori diákok közti 
kapcsolatot, figyelemmel kísérni és a magunk lehetőségeivel segíteni a gimnázium mai 

39 Dr. Homér Hanna (szerk., 1957): A sümegi állami Kisfaludy Sándor áll[ami] gimnázium jubiláris em-
lékkönyve fennállásának századik évfordulójára. s.a., s.l. 31. p. [Sümeg, 1957.]
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működését, Sümeg fejlődését, életét.” (Részlet a Kedves egykori sümegi diáktársunk! 
kezdetű felhívásából.)

Az alakuló ülés 110 fő részvételével Budapesten 1983. április 26-án volt, amelyen 
a résztvevők dr. István Lajos javaslatára megválasztották a vezetőséget. Elnök 
dr. Kovács Ferenc akadémikus, az Állatorvosi Egyetem tanára (1984-től rektora), 
társelnökök dr. Sziráki Ferenc jogtanácsos (aki megbízást kapott a Működési 
szabályzat elkészítésére), Binder Imre, a gimnázium igazgatója (későbbi örökös 
alelnök), és Binder Imre későbbi, a 2. ülésen történt javaslatára dr. István Lajos, 
titkárok Lenner József, a sümegi kollégium vezetője és dr. Gyöngyhalmi Ida, az ELTE 
tanársegéde (aki később szintén örökös alelnök, budapesti titkár lett). 

Évenként két ülést terveztek. A másodikra október 21-én került sor ugyancsak 
Budapesten. Ekkor fogadták el a kör Működési szabályzatát, amely 13 §-ból állt. 
Ebben a létrehozás indokait így rögzítették: 

„A megalapításának 125. évfordulóját ünneplő Kisfaludy Sándor Gimnázium volt 
diákjai

– az iskola iránti szeretet és köszönet részbeni kifejezése,
– a tanulóévek alatt kapott áldozatos tanári munka utólagos elismerése,
– a szellemi örökség ápolása,
– a hivatástudatra való nevelés és felismerése,
– az Alma Materhez való ragaszkodás és tisztelet kifejezése, 
–  A Városi Tanács fejlesztési elképzelései és a város műemlékvédelmi munkájának 

támogatása érdekében elhatározták, hogy megalakítják a Sümegi Öregdiákok 
Baráti Körét.”

A kör hivatalos elnevezése: A Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Öregdiák 
Baráti Köre. Székhelye: Sümeg. A volt diákok számára rögzített baráti köri célok:

– küldjék meg a munkásságuk kiemelkedő anyagait, és küldjenek az iskolával
– kapcsolatos archív dokumentumokat,
– tartsanak előadásokat az öregdiákoknak és a maiaknak,
– nyújtsanak segítséget a tanulók pályaválasztásához,
– segítsék a tanári testület oktató-nevelő munkáját,
– ismerjék el a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók munkáját,
– hirdessenek pályázatokat a tanulók számára.

A kör elnökei az újraalapítástól következők voltak: dr. Kovács Ferenc (1983–1998), 
dr. Jakab Imre (1998–2003), dr. István Lajos (2003–2007). 1986 nyarán elhunyt 
dr. Sziráki Ferenc társelnök. Őt e tisztségben dr. Bódis Károly, a MAHART jogtaná-
csosa követte, majd nyugdíjazása után dr. Rádli Tibor ezredes, a Bolyai János 
Katonai Főiskola főigazgató-helyettese lett a társelnök. 

A jelenlegi vezetők: 2007-től Kaiser Mihály az elnök, aki 1963 és 1967 között volt 
a gimnázium tanulója. Tiszteletbeli elnök Binder Imre, a gimnázium egykori 
igazgatója; alelnökök Tobakné Bella Mária, a gimnázium volt igazgatója és Szeidlné 
Lakos Éva, a gimnázium jelenlegi igazgatója; titkárok dr. Gyöngyhalmi Ida (örökös 



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 113

alelnök) és Varga Istvánné Bakos Margit, a helyi Ramassetter általános iskola egykori 
igazgatója.

Kaiser Mihály elnök egy interjúban így szólt a gimnázium és a baráti kör kapcso-
latáról, életéről, a vállalt feladatokról: „Tartósan azok az iskolák eredményesek, ahol 
sikerül megőrizni a tradíciókat, vagy a változások során új tradíciókat teremtettek 
az erős, és a környezetükre nyitott tanárszemélyiségek, az egykori diákok. Az örökség, 
a hagyományok egyik eleme az iskolához való hűségnek, annak, hogy vannak öregdiá-
kok, akik vállalják egykori iskolájukat. Én is számon tartom egykori iskolatársaimat, 
és valamennyire a magaménak tartom az ő eredményeiket is. A sikeres iskolák őrzik 
a tanítványok és a tanárok emlékét… A tradíciók része a szülői munkaközösség, tagjai 
között számos öregdiákkal. Az embert érlelő, embert nemesítő tanárok, az örökséget 
ápoló öregdiákok, s valamennyi tanuló komolyan veszik az iskola szellemiségét, és 
az is fontos számukra, hogy ki vezeti őket. A Kisfaludy Sándor Gimnázium egy ilyen 
sikeres iskola.”

A baráti kör főbb tevékenységei, amelyek a közel négy évtized alatt megalapozták 
a helyi társadalom, a gimnázium és a város öregdiákok iránti elismerését:

–  tanévenként két találkozó (egy-egy alkalommal Budapesten és Sümegen) a gim-
názium igazgatója és a város vezetője előadása az egy év eseményeiről, szakmai 
és tudományos előadások (öregdiákoktól és diákoktól), öregdiákok az életútjukról 
tartanak ismertetést, könyvbemutatók, megemlékezések, a diákok kulturális 
programjai, baráti beszélgetések stb., és ezeken a mindenkori diákok is nagy 
számban vesznek részt;

–  a sümegi sírkertben megemlékezések az egykori tanárokról;
–  diákok jutalmazása a tanévzárókon (tantárgyi, érettségi és más eredményeik 

alapján);
–  oktatási célú könyvek, dokumentumok, zenei anyagok, tárgyak ajándékozása 

a gimnázium számára; 
–  emléktáblák, tablók készíttetése költség-hozzájárulással, emléktáblák avatása; 
–  visszaemlékező írások készítése a gimnázium évkönyveihez;
–  cikkek, tanulmányok megjelentetése a gimnázium történetéről, a baráti kör 

eseményeiről;
–  megemlékezések.40

A gimnázium könyvtára különgyűjteményként őrzi az egykori diákok szakmai-
tudományos és életrajzi könyveit, a jelentősebb dokumentumaikat, amelyeket 
a diákok a pályázati dolgozataik során vagy a tanórákon is felhasználhatnak. Így is 
összekapcsolódik az egykori és a mai diákok munkája, amely bizonyosság a baráti 
kör további sikeres működésére.

DOKUMENTUM- ÉS IRODALOMJEGYZÉK 

40 A baráti kör dokumentumait a gimnázium titkársága őrzi.
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arisztrokrata lehet. A könyv – mely túlélte a 1945-ben kezdődött tömeges 
könyvmegsemmisítést – az Országos Pedagógiai Könyvtár gyűjteményének része. 

A kép Schubert András Jegyzetek egy rendkívüli utazásról című tanulmányához 
kapcsolódik (7–32. oldal).

Az eredmények közül kiemelésre kívánkozik, 
hogy a tizenévesek 95%-a rendelkezik 
okostelefonnal, 90%-uk számítógéppel (laptop, 
desktop) és 80%-uk játkékkonzollal. A fiatalok 
különböző szempontok szerint kialakított 
csoportjaink jellemzőit az 1. ábrán lehet 
tanulmányozni.

A 2. ábra tanúsága szerint a tizenévesek 46%-a 
folyamatosan használja az internetet. 
Az 2014–15-ben ez az arány még csak 26% volt.

https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/
https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916616j
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A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. kiadásában, 1882-ben jelent meg Péterfalvi 
Szathmáry Károly Piros könyv a magyar nép számára című műve. Szathmáry (1831–1891) 
a szabadságharc honvéd főhadnagya, tanár, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő volt. 
1877-től a kisdedóvás miniszteri biztosa, számos ilyen tárgyú jogszabály előkészítője. 
Jelen könyve a 3–7 éves korú gyermekek védelméről szól közérthető formában, képekkel 
szemléltetve. A mű célja az, hogy a magyarországi gyermekhalandóságot csökkentse és 
az óvodákat népszerűsítse. 
A kép Pogány György A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. ifjúsági kiadványai című 
tanulmányához kapcsolódik (33–60. oldal).


